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Voorwoord

De geschiedenis van dit boek begint in het voorjaar van 2000 toen ik in Schot-
land (op het nippertje profiterend van vijf jaar studiefinanciering) stuitte op een
vacature voor assistent in opleiding aan het Willem Pompe Instituut. Na een
haastige sollicitatieprocedure waarvoor ik halsoverkop tussen twee tentamens
door business class van Edinburgh naar Amsterdam en terug vloog, was ik aan-
genomen. Wat het aioschap precies inhield, wist ik toen nog niet, maar ik was
blij dat ik mijn werk kon gaan maken van het vak dat mijn enthousiaste belang-
stelling had vanaf het moment dat ik ermee in aanraking was gekomen: de
criminologie.

Ik begon, zoals het een goede jongste gediende betaamt, in de kelder van
het instituut. Uit die eerste onderzoeksjaren herinner ik me vooral een gevoel
van ongekende vrijheid om te doen wat ik leuk vond en waar mijn interesse
naar uitging. Het onderzoek stelde me in de gelegenheid verschillende vakge-
bieden te combineren, wat ik geprobeerd heb zo goed mogelijk te doen. Ik
volgde cursussen bij de faculteit Sociale Wetenschappen, om te leren observe-
ren en interviewen, vaardigheden die goed van pas kwamen bij het in de
praktijk verzamelen van de informatie waarop dit boek voor een belangrijk deel
gebaseerd is. Op de universiteit, en het Willem Pompe Instituut in het bijzonder,
voelde ik mij als een vis in het water. 

Het schrijven van een proefschrift is iets dat je met je hele persoonlijkheid
doet. Dat is heerlijk zolang het goed gaat. Hoewel ik gezegend ben met een
optimistische natuur en altijd gezegd heb dat promoveren ‘ook maar gewoon
werk is’, heb ik momenten van onzekerheid ervaren. Vooral aan het einde van
de rit, toen er op de valreep nog behoorlijk aan de tekst gesleuteld moest
worden, heb ik me meer dan eens afgevraagd of de wetenschap wel iets voor
mij is (of andersom). Ook heeft een interdisciplinair onderzoek als het onder-
havige bij mij herhaaldelijk identiteitsvragen opgeroepen. Voor een strafrechts-
jurist is het boek wellicht te weinig juridisch, voor een criminoloog wellicht te
weinig empirisch. Om me heen zag ik anderen met hun promotieonderzoek
worstelen, er (te) veel voor opofferen en soms stoppen. 

Hoe dan ook: dit onderzoek is afgekomen en dat heb ik (gelukkig) niet alleen
hoeven doen. Frank Bovenkerk is een van de eersten geweest die mij altijd het
vertrouwen heeft gegeven dat het goed zou komen en die bovendien van meet af
aan mijn zelfstandige werkstijl heeft gerespecteerd. Hij heeft mij binnengehaald
en -gehouden in de sectie criminologie. Zijn gemoedelijke leiderschap en
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aanstekelijke enthousiasme voor het vak zijn al zes jaar een reden voor mij om
fluitend naar mijn werk te fietsen. Constantijn Kelk wil ik bedanken voor het
prettige contact dat wij kregen aan het einde van de rit: of we het nu hadden over
principiële opvattingen rond de verdachte in het strafproces, of op handen en
knieën door mijn kamer kropen op zoek naar een verloren gewaande contactlens,
hij deed het allemaal met evenveel oprechte belangstelling.

Mijn collega’s van de sectie criminologie, Dirk, Frank, Miranda, Sari en
Tim wil ik dankzeggen voor de prettige werksfeer op de criminologenzolder.
Jullie hebben mij vorig jaar als ‘sectiejongste’ met open armen ontvangen en
ervoor gezorgd dat ik mij direct thuis voelde. Caroline Pelser wil ik bedanken
voor haar onvermoeibare inzet bij het lezen van gedeelten van mijn proefschrift-
in-wording en haar precieze commentaar daarbij. 

Een groot woord van dank aan al mijn (ex)collega’s die ik met recht (en
trots) ook mijn vrienden mag noemen: Brenda, Claartje, Daniël, Eelke, Felicitas,
Ferry, Hanneke, Joep, Leonie, Madeleine, Marieke en Susan: waar zou ik zijn
zonder de lunches, ijs-met-cola, Millers, gin-en-tonics die wij deelden? Als jullie
niet ook al een reden zijn (geweest) om fluitend naar het werk te fietsen, dan zijn
jullie in ieder geval degenen die mij weer opgewekt naar huis deden gaan.

Rachid Belhadi, Allard Ringnalda en Elise van Soest wil ik bedanken voor
het werk dat zij deden rond de verzorging van het manuscript. Ook al betrof het
geestdodende karweitjes als het netjes maken van registers en voetnoten, ze
deden het alsof het hun eigen boek was: met toewijding en precisie. Wieneke
Matthijsse wil ik bedanken voor de typografische verzorging van het manu-
script. Zij voelde feilloos aan hoeveel geduld en rechtvaardige strengheid ze aan
de dag moest leggen om mij ertoe te bewegen de deadlines te halen.

Gerrit en Ineke, mijn ouders, dank ik omdat ze mij hebben opgevoed vanuit
de overtuiging dat een goed stel hersens geen verdienste maar een geschenk is
dat je moet gebruiken ter ontplooiing van jezelf en met respect voor je naaste.
Hans en Corrie hebben mij onvoorwaardelijk als schoondochter in hun gezin
opgenomen en mij daarmee een plek gegeven waar ik mijzelf kon en kan zijn.

Mijn laatste woord van dank is voor Jeroen die als geen ander weet hoe het
promovendusbestaan is. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is om allebei aan
een proefschrift te werken dat inhoudelijk zoveel op elkaar lijkt, heb ik al die
tijd de vaste overtuiging gehad dat we teamwerk leverden en geen concurrenten
van elkaar waren. Jij was mijn eerste hulp bij proefschriftstress en hebt mij
talloze keren weten te ontspannen met relativerende opmerkingen en eenvoudi-
ge, maar onbetaalbare zaken als een overgenomen kookbeurt, een lange wan-
deling of een weekendje weg. Jij hebt mijn horizon verbreed en je detecteert als
geen ander mijn soms obsessieve neiging tot zelfkastijding. Je hebt me een van
de meest waardevolle eigenschappen die een mens kan bezitten geleerd: van het
leven te genieten. 

Dit onderzoek werd afgesloten op 1 september 2006. 

Utrecht, 10 september 2006
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1 Zie voor deelpublicaties Boone, 2002; Bovenkerk e.a., 2003; Oude Breuil, 2005 en Post,
2005. 

2 Ook de overheid heeft in verschillende beleidsnota’s aandacht besteed aan criminaliteit van
etnische minderheden. Zie de nota Criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische
minderheden (CRIEM), Kamerstukken II 1997-1998, 25 726, nr. 1 en Blom e.a., 2005.

Hoofdstuk 1 

Inleiding

1.1  Aanleiding

Dinsdagavond 14 maart 2006 werd het televisieprogramma NOVA/Den Haag
Vandaag gedomineerd door juridische onderwerpen. Van de vijf onderwerpen
gingen er drie over de Nederlandse strafrechtspleging. Er was een reportage
over het fraudeproces tegen de oud-topmannen van Ahold en er werd aandacht
besteed aan de strafzaak tegen Lucia de B., waarin de Hoge Raad had bepaald
dat de zaak zou worden terugverwezen naar het Hof te Amsterdam. Het laatste
onderwerp van het programma kan exemplarisch zijn voor de problematiek die
in dit boek centraal staat: hoe gaat de Nederlandse strafrechtspleging om met
misdrijven die zijn gepleegd vanuit een duidelijke culturele achtergrond en
overtuiging? De NOVA-reportage betrof een tweetal interviews met moeders
van Antilliaanse jongens die recent door de rechtbank Rotterdam veroordeeld
waren wegens groepsverkrachtingen. Ze zouden een meisje hebben gedwongen
tot seks. Beide moeders spraken in de reportage hun ongeloof en verontwaardi-
ging uit over de veroordelingen van hun zoons. Hoe kon er van verkrachting
sprake zijn? Het betrokken meisje had immers zelf ingestemd de jongens te
pijpen? Eén van de moeders zei: ‘Bij ons op Curaçao is dit geen verkrachting.
Daarvan is pas sprake als je onder bedreiging van een mes of vuurwapen tot
seks gedwongen wordt. Wij hebben wat dat betreft een heel andere cultuur dan
hier in Nederland. Hier in Nederland ben je meteen een slachtoffer.’

Deze uitzending van NOVA sluit naadloos aan bij een eind 1999 aan het
Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen begonnen grootschalig
onderzoek naar multiculturaliteit in de strafrechtspleging.1 Aanleiding voor dit
onderzoek is het feit dat de Nederlandse samenleving steeds meer etnisch
pluriform wordt. Op allerlei maatschappelijk gebied wordt aan deze toenemende
culturele diversiteit handen en voeten gegeven.2 De Nederlandse rechtspleging



Hoofdstuk 12

3 Zie Hans Marijnissen in Trouw (27 oktober 2000): ‘De wetten zijn nog zo blank als vijftig
jaar geleden’. 

4 In dit geval oordeelde de rechter dat het om een religieus voorwerp ging en dat goede
voorlichting de zorg onder de collega’s moest wegnemen (Rb Haarlem 1997, aangehaald
door Marijnissen, zie noot 3). 

5 Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 21 mei 2001, LJN AB1739. Zie ook Het Parool, 16
oktober 1999: ‘Kerk met stimulerend drankje gesloten’. 

6 HR 27 juni 2000, NJ 2000, 605.

echter, en in het bijzonder de strafrechtspleging, blijft hierbij achter.3 Toch
wordt de Nederlandse (straf)rechtspraktijk steeds vaker geconfronteerd met
gevallen waarin de rechter moet beslissen over gedrag dat in meer of mindere
mate door iemands ‘culturele achtergrond’ (wat ik hieronder versta, komt later
aan de orde) wordt beïnvloed. Het kan hierbij gaan om min of meer onschuldige
aangelegenheden, zoals het geval van een uit India afkomstige werknemer die
graag de rituele Sikh-kledij wil dragen. Hierbij hoort echter ook een (stomp)
religieus zwaardje. Wat doet de rechter met de klacht van collega’s van deze
Indiase man, die zich ongemakkelijk voelen onder de aanwezigheid van een
dergelijk ‘wapen’ op de werkvloer en een beroep doen op de Wet Wapens en
Munitie?4 

Een ander voorbeeld speelt zich af in Amsterdam-Noord. Daar staat de
Santo Daime-kerk, waar tijdens de dienst een bepaalde geestverruimende drank
wordt gebruikt. Volgens het openbaar ministerie, dat twee van de voorgangers
vervolgt, is er sprake van gevaar voor de volksgezondheid. De voorgangers
beroepen zich op het recht op vrijheid van godsdienst en voeren aan dat het
nuttigen van de betreffende drank een essentieel onderdeel uitmaakt van de
eredienst. Bovendien wordt er slechts een zeer kleine hoeveelheid onder toe-
zicht genuttigd. De rechtbank raadpleegt een viertal deskundigen en oordeelt
dat in dit geval aan de bescherming van de godsdienstvrijheid een zwaarder
gewicht toekomt dan aan de bescherming van de volksgezondheid.5

Er zijn echter ook ernstiger voorbeelden van zogenaamde ‘culturele delic-
ten’ te noemen. In mei 1996 steekt een uit Suriname afkomstige man in een
vlaag van verstandsverbijstering zijn zoon dood en verwondt zijn dochter
ernstig. Tijdens de zitting in hoger beroep voert raadsman Spong, zelf ook van
Surinaamse afkomst, aan dat de verdachte het delict heeft begaan in een
opwelling en verkeerde in een toestand van psychische overmacht, omdat hij
onder invloed was van ‘voodoo’. Het Hof verwerpt deze gedachte en in cassatie
wordt dit oordeel door de Hoge Raad overgenomen. De verdachte wordt
veroordeeld tot acht jaren gevangenisstraf en tbs.6

Hoewel dergelijke gewelddadige gevallen van ‘culturele delicten’ (slechts)
incidenteel in de rechtspraktijk voorkomen, vormen zij voor de rechter die
ermee te maken krijgt een probleem van principiële aard. In hoeverre moet en
kan rekening worden gehouden met de culturele achtergrond van verdachte?
Moet überhaupt overwogen worden de culturele achtergrond in de beoordeling
van (strafbaar) gedrag te laten meetellen? Zo ja, kan er in die achtergrond een
reden tot strafvermindering liggen, of dient die juist als grond voor strafverzwa-
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7 Zie voor een behandeling van deze normatieve vragen Bovens, 2003 en de dissertatie van
Ten Voorde (te verschijnen). 

8 Zie Ten Voorde, 2004. 

ring?7 Bekend is dat in de strafrechtspraktijk van alledag al lang (feitelijk, niet
principieel) rekening wordt gehouden met etnische diversiteit in opvattingen
over misdaad en straf. In dit boek wordt ingegaan op de rol van de advocaat in
culturele strafzaken. De raadsman is in het strafproces degene die het belang
van de verdachte bewaakt en wat dat betreft volkomen partijdig procesdeelne-
mer is. Dit onderzoek geeft inzicht in de vraag hoe Nederlandse strafrechtadvo-
caten omgaan met een cliëntenbestand dat steeds gekleurder wordt en met een
toenemend aantal strafzaken waarin de culturele achtergrond van de verdachte
een rol heeft gespeeld. Uit welke strategieën kan de raadsman kiezen om de
verdediging in culturele strafzaken zo effectief mogelijk vorm te geven? 

1.2  Cultureel verweer of culturele afstraffing?

Een verdachte die ter terechtzitting een beroep doet op zijn culturele achter-
grond met het oogmerk om strafvermindering of -uitsluiting te bewerkstelligen,
voert een zogeheten cultureel verweer. Deze figuur bestaat in formele zin niet
in het Nederlandse strafrecht, maar er zijn wel voorbeelden van strafzaken
waarin de verdediging een beroep doet op de culturele achtergrond van de
verdachte omdat daarin het motief voor het delict te vinden zou zijn. In dit boek
zullen veel van deze voorbeelden uit binnen- en buitenland besproken worden.
Voor de hand ligt om de vraag te stellen of een beroep op de culturele achter-
grond per se strafverminderend zou moeten of kunnen werken, of dat de rechter
in die achtergrond ook redenen kan zien om juist een zwaardere straf op te
leggen dan geëist. Een eensluidend antwoord op die vraag is niet gemakkelijk
te geven.8 De belangrijkste reden is dat rechterlijke uitspraken lang niet altijd
uitgebreid gemotiveerd zijn en het daarom voor de onderzoeker moeilijk is
erachter te komen wat de rechter precies belangrijk heeft gevonden bij het
bepalen van de straf. Afgezien van deze handicap zijn er voorbeelden van
culturele strafzaken waarin de rechter in de culturele achtergrond van de
verdachte reden ziet om streng te straffen. Meestal gebeurt dat uit generaalpre-
ventieve overwegingen, waarbij de rechter een duidelijk signaal wil afgeven dat
bepaald gedrag, bijvoorbeeld het toepassen van (dodelijk) geweld, waarvan in
culturele strafzaken vaak sprake is, niet getolereerd kan worden. De strenge
aanpak van de rechter is dan dus niet uitsluitend te herleiden tot de culturele
achtergrond van de strafzaak. Verwarrend genoeg zijn er echter ook voorbeel-
den van culturele strafzaken waarin de rechter enerzijds stelt dat het gedrag van
de verdachte uit generaalpreventief oogpunt moet worden afgewezen, maar
anderzijds toch in de culturele achtergrond van het delict reden ziet om de
verdachte minder zwaar te straffen. De zogenaamde Zevenaarse bloedwraak-
zaak, die in hoofdstuk 6 zal worden behandeld, is hiervan een goed voorbeeld.
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Het Arnhemse hof wijdt een groot gedeelte van zijn arrest aan het afkeuren van
eigenrichting, zoals in de strafzaak was gebeurd (er was op klaarlichte dag op
de openbare weg met vuurwapens geschoten, waarbij meerdere dodelijke
slachtoffers waren gevallen), maar ontsloeg de verdachten van alle rechtsver-
volging wegens een geslaagd beroep op de rechtvaardigingsgrond noodweer.
De grond voor deze noodweersituatie vindt het hof in de doodsangst waarin de
verdachten moeten hebben geleefd nadat zij betrokken waren geraakt bij een
bloedvete tussen twee Turks-Koerdische families. 

Naast deze variant van afkeuring-maar-ook-rekening-houden-met zijn er
ook voorbeelden van culturele strafzaken die het tegenovergestelde inhouden.
De rechter geeft dan in de uitspraak aan te erkennen dat de verdachte zich in
een benarde toestand bevond, maar ziet daarin onvoldoende grond om strafver-
mindering of -uitsluiting te geven. In veel van dergelijke strafzaken hanteert de
rechter de formule van de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en
past de straf hier enigszins op aan. Veelal gaat dat niet om grote verschillen met
de eis van het OM (een gevangenisstraf van tien jaar in plaats van twaalf jaar
bijvoorbeeld). Bovendien ziet de rechter voor deze bescheiden coulance vaak
reden in het feit dat de verdachte ‘primitief’ was of ‘van archaïsche herkomst’.
Dergelijke overwegingen zijn niet ondubbelzinnig, omdat ze zouden kunnen
worden geïnterpreteerd als zouden culturele achtergrond en primitiviteit syno-
niemen van elkaar zijn. 

Op voorhand is dus niet duidelijk te stellen dat de rechter in een culturele
strafzaak geneigd is te kiezen voor ofwel het culturele verweer, ofwel voor de
tegenpool daarvan, de culturele afstraffing. Uit het onderhavige onderzoek
wordt echter duidelijk dat de verdediging in ieder geval vreest voor de culturele
afstraffing en daarom uit voorzorg liever ook niet begint over een cultureel
verweer, ook al zou een strafzaak zich daar best voor lenen. Heel veel ongelijk
hebben de advocaten die deze mening zijn toegedaan ook niet, gegeven de uit-
spraak van een officier van justitie die in het kader van dit onderzoek werd
geïnterviewd (bij uitzondering, want het onderzoek gaat over advocaten) en die
letterlijk zei dat hij eerwraak beschouwt als een strafverzwarende omstandig-
heid. 
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9 Naast deze gedragsregels die betrekking hebben op de Nederlandse rechtspleging en waarvan
op het moment van schrijven nog geen recentere editie was verschenen, bestaat de Gedrags-
code voor advocaten van de Europese Unie (Code of Conduct for Lawyers in the European
Union) die voor het laatst gewijzigd is in december 2002. In deze gedragscode zijn voor wat
betreft het omgaan met de cliënt overeenkomstige regels opgesteld als in de Gedragsregels
1992. Beide te downloaden van <www.advocatenorde.nl> (september 2006).

10 Vgl. Blom en Hartmann, 2001, p. 206.
11 Zie Hof van Discipline, 13 december 1999, nr. 2933, Advocatenblad 18, 6 oktober 2000, p.

789.

1.3  Taak en rol van de verdediging in strafzaken

Het is volgens de Advocatenwet en de Gedragsregels 19929 de taak van de
advocaat om eenzijdig het belang van zijn cliënt te behartigen en zich door geen
enkel ander belang te laten leiden. Hij is het die ervoor waakt dat de overheid
geen onrechtmatige inbreuk maakt op de verdedigingsrechten van de verdachte.
De advocaat heeft hiermee zogezegd een rechtsstatelijke taak.10 Hij dient
hiermee ook een publiek belang, namelijk het recht van de burger op en de
mogelijkheid van een kwalitatief goede verdediging. De burger moet ervan uit
kunnen gaan dat zijn raadsman alleen zijn belang dient en geen ander. Dit
uitgangspunt wordt eveneens door de waarborgen van artikel 6 Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) ondersteund. Uit dat artikel
vloeit ook het beginsel van de effectieve verdediging voort, dat inhoudt dat de
verdachte in staat moet worden gesteld daadwerkelijk invloed uit te oefenen op
de uitkomst van de strafzaak. De tuchtrechtspraak functioneert als bewaker van
de kwaliteit van het werk van de advocaat.11 

Kernachtig samengevat, wordt de relatie tussen de advocaat in strafzaken,
de raadsman, en cliënt bepaald door de begrippen vertrouwelijkheid, partijdig-
heid en onafhankelijkheid. Vertrouwelijkheid houdt in dat de communicatie
tussen raadsman en cliënt tussen hen blijft en niet aan derden wordt bekend
gemaakt. De verdachte moet bovendien vrijelijk en wanneer hij daar behoefte
aan heeft, met zijn raadsman in contact kunnen treden om te overleggen over de
te voeren verdediging, het zogenaamde beginsel van vrij verkeer. Om het
vertrouwen zo goed mogelijk tot stand te brengen, beschikt de raadsman over
een beroepsgeheim met daaraan verbonden een geheimhoudingsplicht. Alles
wat er tussen hem en de cliënt besproken wordt, wordt niet aan derden bekend-
gemaakt. De geheimhoudingsplicht is neergelegd in Regel 5 van de Gedragsre-
gels 1992.

Op het vrije contact tussen raadsman en cliënt kunnen in het belang van het
opsporingsonderzoek inbreuken worden gemaakt, bijvoorbeeld op grond van
artikel 30, lid 2 Sv. Dat artikellid bepaalt dat de verdachte processtukken
kunnen worden onthouden als het opsporingsbelang dat eist. De verdachte heeft
op basis van artikel 32 Sv het recht om tegen deze beslissing bezwaar te maken
en bovendien is het niet toegestaan álle processtukken volledig geheim te
houden. Daarnaast heeft de raadsman niet het recht aanwezig te zijn bij het
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12 Uit artikel 28 Sv dat bepaalt dat de verdachte bevoegd is zich door een of meer raadslieden te
doen bijstaan en hem zo vaak hij hiertoe verzoekt de gelegenheid wordt geboden zich met
die raadslieden in verbinding te stellen, zou een argument vóór het toelaten van de raadsman
tot het politieverhoor vloeien. Zie voor een gedetailleerde weergave van de discussie rond het
al dan niet toelaten van de (toegevoegde) raadsman bij het politieverhoor Spronken, 2001, p.
108-119. Naar aanleiding van de gerechtelijke dwaling rond de Schiedammer parkmoord
werd deze kwestie opnieuw belicht. Zie Posthumus, 2005 en De Roos, 2005.

13 Spronken, 2001, p. 107.
14 Spronken, 2001, p. 103, 105-107.
15 Overigens geldt het verschoningsrecht niet absoluut: als een advocaat zijn beschermde

positie misbruikt om samen met cliënten te werken aan criminele zaken, wijkt het verscho-
ningsrecht voor de waarheidsvinding. Zie Hamer en Pelsser, 2000.

politieverhoor, zo volgt uit de piketregeling van artikel 40, lid 1 Sv.12 Vanaf het
moment van de inverzekeringstelling heeft de verdachte recht op bijstand van
een raadsman. In de periode daaraan voorafgaand (de aanhouding en de daarbij
horende verhoren door de (hulp)officier van justitie of een opsporingsambte-
naar) moeten de meeste verdachten het zonder de juridische en psychische
bijstand van een advocaat doen. Alleen voor degenen die een advocaat kunnen
betalen en dus niet van de diensten van een piketadvocaat gebruik hoeven te
maken, is er in die fase van het strafproces adequate rechtsbijstand. Volgens
Spronken wordt door de politie veel gebruik gemaakt van de verhoren direct na
aanhouding, wat tot gevolg heeft dat het overgrote deel van de verdachten een
verklaring aflegt, die bovendien vaak bekennend is. Eenmaal aanbeland in de
fase van de inverzekeringstelling wordt de piketadvocaat lang niet altijd ook
toegelaten tot politieverhoren al was het alleen maar omdat de advocaat vaak
niet tijdig wordt ingelicht. Daardoor kan er een informatieachterstand ontstaan
bij de verdediging.13 De eerste verklaringen van de verdachte in een strafzaak
zijn altijd van groot belang, zeker wanneer het relatief onervaren verdachten
betreft die zich door de situatie overrompeld en verward voelen en als gevolg
daarvan verklaringen kunnen afleggen waarmee ze achteraf niet gelukkig zijn.14

Een tweede inbreuk die op het beginsel van vrij contact tussen de raadsman
en zijn cliënt kan worden gemaakt, is die welke is gebaseerd op artikel 226d, lid
1 Sv. Als er sprake is van een bedreigde getuige, kan de rechter-commissaris
bepalen dat de verdachte en/of de raadsman niet bij het verhoor van die
betreffende getuige aanwezig zijn. In dat geval mag ook de officier van justitie
niet bij het verhoor aanwezig zijn. De rechter-commissaris kan echter ook
bepalen dat de raadsman wél, maar de verdachte niet bij het verhoor aanwezig
is. In dat geval wonen de officier van justitie en de raadsman het verhoor bij en
heeft de raadsman op die manier dus een informatievoorsprong op zijn cliënt.

Partijdigheid betekent dat de raadsman uitsluitend het belang van de cliënt
dient, en geen ander belang, zoals dat van waarheidsvinding. Om de partijdig-
heid te optimaliseren, is de raadsman onafhankelijk van de overheid en de
rechtsprekende macht. Daartoe dienen ook het beroepsgeheim en het verscho-
ningsrecht.15 Tegelijkertijd dient de raadsman onafhankelijk te zijn van zijn
cliënt en de nodige professionele afstand te bewaren. Met de genoemde
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16 Vergelijk de uitspraak van Simons (1925, p. 66): ‘het OM is wel partij, maar niet partijdig’.
17 Spronken, 2001, p. 158-163.
18 Cleiren/Nijboer, 2005 (T&C Sv), Boek I, Titel II, art. 28, aant. 2a.
19 Spronken, 2001, p. 158-163.

partijdigheid heeft de raadsman een principieel andere taak dan bijvoorbeeld het
openbaar ministerie.16 Die vervult een publiekrechtelijke functie, die de ver-
dachte en zijn raadsman pertinent níet hebben. 

Onafhankelijkheid brengt mee dat de raadsman een zelfstandig opererende
figuur is, die noch voor de inhoudelijke kant van de verdediging, noch voor de
organisatorische kant is aangewezen op de (vervolgende) overheid.17 Ten
opzichte van de cliënt geldt dat de raadsman een zogenaamde objectieve partij-
digheid heeft (in tegenstelling tot een subjectieve). Dat wil zeggen dat de
raadsman zich niet vereenzelvigt met de cliënt. De onafhankelijkheid van de
raadsman brengt een zekere beleidsvrijheid voor hem mee, die wordt beperkt
door het (tucht)recht zoals neergelegd in de Advocatenwet en de Gedragsregels
1992.

De hoofdtaak van de raadsman is dus het bewaken van de individuele
rechten en vrijheden van de verdachte tegenover de vervolgende overheid. In de
tweede plaats heeft hij tot taak om binnen de strafrechtelijke procedure het
belang van de cliënt zoveel mogelijk aan het licht te brengen.18 Anders gezegd:
hij waakt voor het recht op vrijheid van de verdachte, voor diens recht op een
eerlijk proces en voor diens eigen ‘proceshouding’.19 Hiertoe heeft de raadsman
ook een aantal bevoegdheden, die in het Wetboek van Strafvordering zijn
opgenomen. Voor een deel zijn die bevoegdheden afgeleid van rechten van de
verdachte, voor een ander deel kan de raadsman die bevoegdheden zelfstandig
uitoefenen. 

De advocaten die voor dit onderzoek geïnterviewd zijn, geven unaniem
weer dat hun belangrijkste taak is het dienen van het belang van de cliënt.
Daarbij maken ze desgevraagd geen onderscheid tussen allochtone en autochto-
ne cliënten of tussen culturele strafzaken en ‘gewone’ strafzaken: een ieder
heeft evenveel recht op verdediging. Als advocaten al besluiten een bepaalde
verdachte niet bij te staan, dan is dat gelegen in persoonlijke sym- en antipathie-
en, zoals het niet willen bijstaan van personen die uit overtuiging racistische
misdrijven plegen, of personen die verdacht worden van een zedendelict
(bijvoorbeeld pedofilie). Ook komt specialisatie veel voor, waardoor advocaten
zich bijvoorbeeld vrijwel uitsluitend bezighouden met economisch strafrecht of
met tbs-zaken. Allochtone advocaten geven aan dat ze zich niet per se richten
op cliënten die dezelfde afkomst hebben, maar dat de drempel om bij een
allochtone advocaat aan te kloppen voor allochtone cliënten wel lager kan zijn,
bijvoorbeeld omdat de taalbarrière kleiner is.

Behalve tot een voorkeur voor bepaalde strafzaken en soms voor bepaalde
cliënten, kan een verschil in taakopvatting leiden tot meer of minder activiteit
die advocaten ondernemen in het voeren van de verdediging. Nu in het strafpro-
ces steeds meer een alerte en actieve houding van de verdediging wordt
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20 Zie HR 23 maart 2004, NJ 2004, 476 m. nt. YB waar de annotator in een bespreking van de
noodzaak van ambtshalve cassatie concludeert dat procedurele fouten niet ambtshalve
moeten worden aangepakt: ‘Daar moet de raadsman maar op wijzen en het nadeel voor
rechtseenheid en rechtsontwikkeling die het gevolg van die terughoudendheid kan zijn,
moeten we maar op de koop toenemen’. Ambtshalve cassatie is volgens de annotator niet
zozeer bedoeld voor het rechtzetten van procedurele kwesties, maar om een materieel
onterecht oordeel in een strafzaak te voorkomen. Zie ook de conclusie van de A-G Vellinga
in HR 24 februari 2004, NJ 2004, 477. De respondenten hebben hierover blijkbaar een
andere mening. 

21 Vgl. Yeşilgöz, 1995; Van Rossum, 1998.

verlangd, onder andere vanwege hervormingen die moeten leiden tot een
efficiëntere strafprocedure met een grotere nadruk op het vooronderzoek, wordt
van de raadsman verwacht dat hij veel zaken zelfstandig uitzoekt en eventueel
aan de orde stelt. De advocaten in het onderzoek geven aan dat de rechter
tegenwoordig veel minder ambtshalve toetst20 en dat op de verdediging druk
komt te staan termijnen in de gaten te houden en verzoeken en verweren tijdig
en volledig in te dienen, dan wel aan te voeren. Niet iedereen juicht deze gang
van zaken toe, omdat, in geval een raadsman niet alert (genoeg) is en/of on-
voldoende op de hoogte is van de taken die van hem verlangd worden, de
verdachte daarvan de dupe kan worden. Was het voorheen de rechter die in
geval van een minder kundige of minder ervaren advocaat het belang van de
verdachte enigszins in de gaten hield, met de afname van ambtshalve toetsing
kunnen in de verdediging onherstelbare gaten gaan vallen. Veel respondenten
geven aan dat ze de verdediging hoe dan ook actief inkleden en bijvoorbeeld
zelf op onderzoek uitgaan in een strafzaak. 

In een culturele strafzaak kan het uitgangspunt van effectieve verdediging
in het gedrang komen en wel om vier redenen. De eerste is de door sommige
verdachten en advocaten ervaren situatie van dwangcommunicatie in rechtsza-
ken: een rechtszaak wordt volgens een van tevoren vastgesteld stramien af-
gedaan en voor allochtone verdachten kan dat minder gunstig uitvallen omdat
ze bijvoorbeeld de taal niet beheersen, maar ook andere nonverbale en subtiele
gedragscodes en verwachtingen (zoals het bekennen van spijt en het tonen van
berouw en verantwoordelijkheid) niet kennen.21 In de tweede plaats zijn
taalproblemen een oorzaak van een verminderde effectiviteit van de verdedi-
ging. Het contact tussen de raadsman en zijn cliënt kan daardoor moeilijker
verlopen, maar vaker nog zijn het de politietolken of de tolken op de zitting die
ervoor zorgen dat de verdachte wantrouwig wordt en minder bereid is mee te
werken. Een derde factor die de effectieve verdediging in een culturele straf-
zaak negatief beïnvloedt is het hardnekkige verschijnsel van een ontkennende
houding van de verdachte terwijl er veel bewijs tegen hem pleit. Volgens de
geïnterviewde advocaten komt een dergelijke houding veel voor bij allochtone
verdachten en dat leidt meestal niet tot veel begrip bij de rechter. De laatste
omstandigheid die kan zorgen voor een weinig effectieve verdediging is dat de
meeste allochtone verdachten worden bijgestaan op toevoegingsbasis. Het
beperkte budget dat daarbij hoort, leidt er in sommige gevallen toe dat de
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verdediging niet die middelen kan aanwenden die gewenst zijn, bijvoorbeeld
wanneer het gaat om het inschakelen van een cultuurdeskundige. 

Deze procesrechtelijke factoren vormen de achtergrond van de resultaten
die in dit boek worden gepresenteerd. Wiersinga heeft in 2002 een zeer infor-
matieve dissertatie gepubliceerd waarin wordt ingegaan op procesrechtelijke
factoren die extra in het oog moeten worden gehouden in culturele strafzaken.
In dit onderzoek staat vooral het materiële strafrecht centraal en dan in het
bijzonder de vraag hoe strafadvocaten in het geval van een culturele strafzaak
dit materiële recht ten gunste van de cliënt kunnen aanwenden. 

1.4  Onderzoeksvraag en deelvragen

De centrale vraag van dit onderzoek is welke mogelijkheden het Nederlandse
strafrecht biedt om rekening te houden met culturele diversiteit. Deze onder-
zoeksvraag valt uiteen in zeven deelvragen die in de hieronder volgende hoofd-
stukken aan de orde komen. De eerste deelvraag van dit onderzoek is die naar
de soort culturele strafzaken waarmee Nederlandse strafrechtadvocaten te ma-
ken krijgen. In dit onderzoek wordt om die reden eerst een overzicht gegeven
van culturele verschijnselen die een botsing kunnen opleveren met de Neder-
landse strafrechtspleging. Een volgende deelvraag is wie het culturele aspect in
de zaak aandraagt: de verdediging of één van de andere procesdeelnemers? Een
van de uitgangspunten van dit onderzoek is dat ‘cultuur’ in een strafzaak er
nooit zomaar ‘is’, maar dat die wordt geconstrueerd in de loop van het strafpro-
ces. Daarvoor is aansluiting gezocht bij het antropologische cultuurdebat waarin
verschillende visies op de functie van het begrip ‘cultuur’ tegenover elkaar
worden gezet. Na deze twee in beginsel niet-juridische deelvragen wordt de stap
gemaakt naar het juridische domein. Als eerste deelvraag komt dan aan bod de
figuur van de cultural defense of cultureel verweer, zoals die vooral in de Ver-
enigde Staten tot ontwikkeling is gekomen. Na dit overzicht van de Amerikaan-
se discussie, volgen de deelvragen die over de Nederlandse situatie gaan. Aan
de hand van de structuur van het beslisschema van artikel 350 Sv worden nog
eens drie deelvragen behandeld. De eerste gaat over de rol van culturele achter-
gronden op het niveau van de bewijsvragen en de kwalificatie van een strafbaar
feit. De tweede vraag gaat over culturele achtergronden als strafuitsluitings-
gronden. De laatste vraag gaat over het aanvoeren van culturele achtergronden
in de strafmaat en als mogelijk verweer in de vorm van een beroep op een
gewetensbezwaar. De antwoorden die in dit boek op de zeven deelvragen
geformuleerd worden, dragen bij aan het formuleren van een antwoord op de
hoofdvraag, namelijk: op welke manieren wordt in het Nederlandse strafrecht
ruimte gevonden voor het verwerken van de culturele achtergrond van de
verdachte? 



Hoofdstuk 110

22 Vgl. Smilde en Hanekroot, 1992, p. 14
23 Zie Arrondissementsrechtbank Arnhem 1 maart 1974, NJ 1974, 259 en HR 1 februari 1977,

NJ 1977, 563. 

1.5  Methodologische verantwoording

Advocaten zijn niet per definitie de gemakkelijkste doelgroep als het gaat om
een onderzoek dat een observerend karakter heeft. Advocaten kunnen onderzoe-
kers die bijvoorbeeld bij gesprekken met cliënten aanwezig zijn, ervaren als
personen die de vertrouwelijkheid van het gesprek bedreigen. Bovendien heeft
de advocaat ook altijd te maken met de cliënt, die eveneens zijn toestemming
moet geven voor het onderzoek. Die toestemming is niet altijd te krijgen.22 Een
eerste manier om te komen tot een antwoord op de onderzoeksvraag is het
raadplegen van de relevante literatuur. Vooral in de Verenigde Staten is over dit
onderwerp veel gepubliceerd, door juristen en door personen uit de sociale
wetenschappen. Maar ook in Nederland is er voor het onderwerp steeds meer
aandacht, niet alleen vanuit een wetenschappelijke of juridische invalshoek,
maar ook op het terrein van justitieel beleid. Al deze bronnen zijn geraadpleegd
en er wordt in de loop van het boek uitgebreid naar verwezen. Ten slotte is er de
jurisprudentie naar aanleiding van strafzaken waarin de culturele achtergrond
van de verdachte een belangrijke rol heeft gespeeld. De oudste culturele
strafzaak die in dit boek aan de orde komt, stamt uit 1968 en betreft een
Antilliaanse man die zich als voodoopriester voordeed en op die manier in ruil
voor een aanzienlijk geldbedrag beterschap beloofde aan ernstig zieke mensen.
In de loop van de decennia is er steeds meer jurisprudentie gepubliceerd op het
terrein van culturele strafzaken, die een wisselende uitkomst laten zien. Globaal
gezien lijkt het erop dat de strafrechter in vroeger tijden bereid was milder om
te gaan met culturele achtergronden dan tegenwoordig.23 

In totaal zijn voor dit onderzoek vijftig culturele strafzaken geanalyseerd.
Jurisprudentie geeft inzicht in concrete zaken, maar er is ook weer niet alles
over een strafzaak uit naar boven te halen. Vooral de afweging die een advocaat
maakt over het al dan niet aanvoeren van de culturele achtergrond van zijn
cliënt is daarin niet terug te vinden. Juist in die afweging ben ik geïnteresseerd.
Al met al biedt de relevante literatuur dus een begin en een eerste afbakening
van het onderzoek – en misschien al een begin van een antwoord op de onder-
zoeksvraag – maar het beeld is nog niet volledig. 

Naast literatuurstudie liep ik stage bij een advocatenkantoor: een tweede
belangrijke manier om informatie te verzamelen. De stage gaf inzicht in het
dagelijkse werk van een advocaat evenals in het reilen en zeilen van een
advocatenkantoor. Dergelijke praktische informatie is het beste te verkrijgen in
de praktijk.

Ten derde waren de interviews een aanvullende informatiebron. In de
interviews kan de persoonlijke stijl van de advocaat naar voren komen, zijn
opvattingen over wat een goede advocaat is en zijn mening over de rol die
culturele achtergronden in het strafrecht kunnen en zouden moeten spelen.
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24 Vgl. Van Duyne, 1983.
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26 Vgl. Malsch, 1990.

Interviews bieden de mogelijkheid dóór te vragen op de zaken die in de lite-
ratuur en de jurisprudentie te algemeen blijven. Bovendien kan in een interview
de hierboven genoemde afweging aan het licht komen, omdat de advocaat
rechtstreeks gevraagd kan worden hoe hij of zij in een bepaalde zaak te werk is
gegaan en waarom. Ook kan zijn of haar aanpak vergeleken worden met die van
collega’s. In dit onderzoek is gekozen voor een tweezijdige aanpak: in de
interviews zijn zowel fictieve casus aan de orde gekomen als strafzaken die de
respondenten zelf behandeld hadden. Op die manier kon via een ‘hardop
denken’ methode zowel gevraagd worden naar wat de advocaten zouden doen
in een bepaalde strafzaak, als naar wat ze gedaan hadden.24 Om die reden is
afgezien van het gebruiken van een schriftelijke enquête. Via die methode valt
de non-respons hoger uit en bovendien is er veel minder ruimte om door te
vragen of de hardop denken methode toe te passen. 

De observatie is een vierde, aanvullende methode die de antwoorden van de
interviews weer in een breder kader zet. Antwoorden in de interviews kunnen
sociaal wenselijk van aard zijn of de advocaat kan een beeld van zichzelf
schetsen dat niet (helemaal) overeenkomt met de werkelijkheid. Door in de
rechtszaal zelf te gaan kijken naar wat een advocaat wel en niet doet en door
een stage bij een advocatenkantoor kon hiervan een objectiever beeld verkregen
worden. Tijdens de zittingen werden aantekeningen gemaakt van wat er
gebeurde en werd gesproken met de raadsman en/of met andere betrokkenen.
De aantekeningen werden naderhand uitgewerkt tot een verslag, dat samen met
de (gepubliceerde) uitspraak van de zaak en verslagen in de media de feitelijke
en juridische reconstructie van de in dit boek behandelde strafzaken heeft
opgeleverd. Ter terechtzitting zijn er naast de raadsman de andere procesdeelne-
mers. Zij functioneren niet los van elkaar, er is sprake van communicatie over
en weer. Ook is er interactie tussen de advocaat en zijn cliënt op de zitting. Die
communicatie over en weer levert eveneens informatie op over de taak en de rol
van de advocaat. 

Het is van belang dat men zich realiseert dat het onderzoek ter terechtzitting
het eindproduct is van een veel belangrijker proces dat eraan voorafgaat: het
opsporingsonderzoek en het vooronderzoek.25 In die fases van het proces wordt
het bewijs tegen de verdachte verzameld en neergelegd in het dossier. In de
voorbereiding op de zitting wordt door de verdediging een strategie uitgestip-
peld.26 Die proceshouding bepaalt hoe de verdediging de zaak zal aanpakken.
De meeste beslissingen daarover vallen in de tijd voorafgaand aan de uiteinde-
lijke zitting. Ter terechtzitting worden de belangrijkste stukken in het dossier
door de voorzitter met de verdachte doorgenomen. Er kunnen getuigen en
deskundigen worden gehoord, maar dat gebeurt lang niet in alle strafzaken.
Meestal blijven de getuigen en de experts bij verklaringen die zij eerder bij de
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27 Vgl. Baarda e.a., 2000, p. 52.
28 In december 2001 organiseerde het tijdschrift PROCES een studiedag over cultureel verweer.

Die dag werd door veel advocaten bezocht, deels vanwege de zogenaamde ‘punten’ die
ermee te verdienen waren in het kader van de permanente advocatenopleiding en deels omdat
men zelf ervaring had met culturele strafzaken en er meer van wilde weten. De deelnemers-
lijst van die dag leverde de namen van de advocaten en via de Nederlandse Orde van
Advocaten (zie de website <www.alleadvocaten.nl>) konden de contactgegevens worden
achterhaald.

29 Nota bene: voor dit onderzoek zijn zowel advocaten geïnterviewd die een voorzichtige
voorstander zijn van het toelaten van cultureel bewijs in strafzaken als advocaten die daar
principieel op tegen zijn. 

politie of bij de rechter-commissaris hebben afgelegd. Ter terechtzitting wordt
kortom de gehele voorafgaande procesfase geverifieerd aan de hand van het
dossier. Meestal doen zich dan ook geen verrassingen meer voor in die zin dat
er geheel nieuwe bewijsmiddelen worden gepresenteerd die de tactiek van het
OM en de verdediging ad hoc veranderen. In verband daarmee is het dus
interessanter het proces vóór de zitting te bestuderen. Dat is gebeurd met behulp
van interviews. 

1.6  Selectie van respondenten

In het onderzoek is gekozen voor een combinatie van gericht zoeken naar
advocaten en de zogenaamde sneeuwbalmethode.27 Met gericht zoeken wordt
bedoeld dat in eerste instantie is gekozen voor advocaten van wie bekend was
(door publicaties, het bezoeken van studiedagen28 enzovoorts) dat ze zich
beroepsmatig met het onderwerp multiculturaliteit en strafrecht bezighielden
dan wel zich ervoor interesseerden, bijvoorbeeld omdat ze in hun praktijk veel
te maken hadden met cliënten met een andere culturele achtergrond.29 Er is geen
aselecte steekproef getrokken uit de totale populatie van strafrechtadvocaten.
De onderzoeksvraag richt zich op advocaten die in hun praktijk te maken
krijgen met cliënten met een andere culturele achtergrond. Om de informatie zo
gericht mogelijk te houden, is ervoor gekozen die advocaten te interviewen van
wie bekend was dat ze om de een of andere reden ervaring hadden met het
onderwerp. Zij waren de experts van wie de meest relevante informatie kon
worden verwacht. In het bijzonder gold dat voor respondenten die te maken
hebben gehad met een zogenaamde culturele strafzaak. 

Op deze manier werd een eerste aantal van 88 advocaten geselecteerd. Via
de sneeuwbalmethode, waarbij advocaten zelf of andere personen eventuele
gegadigden opperden, kwam bij die 88 nog eens een aantal van 31 advocaten.
Daarbij kwam ten slotte nog een aantal dat bijvoorbeeld vanwege een opvallen-
de visie op de strafrechtspraktijk voor het onderzoek in aanmerking kwam. Dat
waren er 15. In totaal bevatte het onderzoek daarmee een pool van 134 advoca-
ten. Dat was het aantal dat in eerste instantie geschikt werd geacht – vanwege
hun praktijk en/of hun gebleken interesse – voor de interviews. Naar 92 (de
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30 Algemeen wordt aangenomen dat minimaal dertig à veertig interviews vereist zijn om een
kwalitatief onderzoek representatief te doen zijn. Zie Baarda e.a., 2000, p. 52.

31 Böcker en De Groot-van Leeuwen, 2005.
32 Eenvoudigweg tellen op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten, <www.allead-

vocaten.nl> (september 2006) levert zo’n driehonderd allochtone achternamen op, voorna-
melijk Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse juristen die sinds 2004 zijn beëdigd.

33 Vergelijk ‘Blanke bastions’, NRC Handelsblad, 23 januari 2003. 

oorspronkelijke 88 plus vier gegadigden die al heel vroeg uit de ‘sneeuwbal’
kwamen) advocaten is een brief gestuurd met uitleg over het onderzoek en de
vraag of zij verder konden helpen. Door middel van de (voortdurende) sneeuw-
balmethode kwamen daar in de loop van het onderzoek nog 42 bij, waarmee een
totaal werd bereikt van 134 advocaten. Die laatste 42 advocaten hebben geen
brief meer ontvangen maar zijn direct gebeld naar aanleiding van de tip van hun
collega. Uiteindelijk zijn daar 69 interviews uitgekomen.30 De advocaten die
geïnterviewd zijn, worden in dit boek respondenten genoemd. Zij worden aan-
geduid met een nummer. Achter in dit boek is als bijlage een lijst met de namen
van respondenten opgenomen. De respondentnummers zijn willekeurig toege-
kend en komen dus niet overeen met de alfabetische volgorde van de namen-
lijst. 

Niet de totale pool van 134 advocaten was geschikt voor de interviews, zo
bleek toen de advocaten werden gebeld om een afspraak te maken. Van degenen
die uiteindelijk niet hebben meegedaan aan de interviews had het grootste
gedeelte geen strafpraktijk (meer) of was niet meer werkzaam in de advocatuur
(in totaal 33 personen). Degenen die niet meer in de advocatuur werkzaam
waren, waren niet meer te achterhalen. Degenen die geen strafpraktijk meer
hadden, hadden geen zaken meer voorhanden aan de hand waarvan een interview
kon plaatsvinden. De non-respons in dit onderzoek is dus verrassend gering. 

In de pool van advocaten zaten ook allochtone advocaten. In totaal waren
dat er 14. Die advocaten zijn deels gericht (op achternaam in de hiervoor
genoemde databank van de Nederlandse Orde van Advocaten), deels eveneens
via de sneeuwbalmethode gezocht en gevonden. Ik wilde weten of zij meer of
juist minder affiniteit aan de dag zouden leggen dan advocaten van autochtone
afkomst. Daarnaast was het interessant van hen te vernemen wat hun ervaringen
zijn als allochtone advocaat in de overwegend witte balie en de nog wittere
strafrechtspleging. Vooral de rechterlijke macht kent weinig instroom uit
etnische minderheden.31 Binnen de advocatuur is het beeld tegenwoordig min-
der wit,32 maar hebben allochtone advocaten soms nog problemen, bijvoorbeeld
bij het solliciteren. Volgens in ieder geval twee allochtone respondenten vrezen
bepaalde (grotere) advocatenkantoren dat het in dienst nemen van allochtone
advocaten leidt tot een toestroom van allochtone clientèle, wat niet goed zou
zijn voor hun imago.33 

Van de 69 respondenten zijn 15 vrouw en 54 man; 40 van de 69 advocaten
hielden kantoor in één van de vier grote steden (van wie 29 in Amsterdam), 29
elders in het land. Er zijn 14 allochtone advocaten geïnterviewd en 55 autochto-
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38 Miles and Huberman, 1994, p. 245.

ne, waarbij de respondenten zichzelf mochten indelen in een van beide catego-
rieën. De jongste advocaat is geboren in 1977, de oudste in 1944. De gemiddel-
de leeftijd van de respondenten is 34 jaar. Het gemiddelde aantal beëdigde jaren
is 16. 

1.7  Analyse van de onderzoeksgegevens

De hoeveelheid relevante jurisprudentie en literatuur die voor dit onderzoek is
bestudeerd is aanzienlijk, maar het zijn vooral de 69 interviews geweest die een
overweldigende hoeveelheid informatie hebben opgeleverd. Om die grote
hoeveelheid hanteerbaar te maken, is een analyseproces toegepast dat gangbaar
is in de etnografische of kwalitatieve onderzoekspraktijk. De informatie uit de
vraaggesprekken is geabstraheerd en op een zodanig niveau gebracht dat er een
algemene geldendheid aan verbonden kan worden. Om deze abstractie te
kunnen maken, is een stapsgewijze reductie van het materiaal toegepast.34 De
eerste stap is om in het interviewverslag (het protocol) de relevante informatie
te scheiden van de niet of minder relevante: de zogenaamde data display of
verslaglegging.35 Vervolgens wordt de relevante informatie gelabeld op
onderwerp. Het betreft min of meer afgebakende gespreksonderwerpen, meestal
ingeleid door een vraag van de kant van de onderzoeker. Die labels worden
weer samengevoegd onder kernlabels: min of meer abstracte aanduidingen voor
een groep labels die in de kern op hetzelfde onderwerp betrekking hebben. De
kernlabels helpen het niveau van het concrete interview te ontstijgen en te
komen tot meer algemeen geldende kenmerken. Deze fase in de analyse van
onderzoeksmateriaal wordt de concluderende of verificatie fase genoemd.36 Op
die manier wordt alle veldwerkinformatie in een continu proces van datareduc-
tie, verslaglegging en verificatie geanalyseerd.37 Zo zijn de conclusies betrouw-
baar en valide, met andere woorden: een willekeurige andere onderzoeker zal in
een vergelijkbaar onderzoek tot vergelijkbare uitkomsten komen.38 

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek worden in het laatste hoofd-
stuk van dit boek kernachtig weergegeven. In de overige hoofdstukken komen
bevindingen aan de orde op het niveau van data display: literatuuronderzoek,
relevante jurisprudentie en toepasselijke uitspraken van respondenten worden
gezamenlijk gepresenteerd. 

Van belang is om te vermelden dat dit onderzoek veeleer een rechtspositi-
vistische en -theoretische achtergrond heeft en niet zozeer sociaalwetenschappe-
lijk van aard is. Uitgangspunt van het onderzoek is niet geweest hypotheses op
te stellen en die in de empirische werkelijkheid te toetsen op hun validiteit,
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maar veeleer om een overzicht te geven van een groot aantal culturele strafza-
ken in de Verenigde Staten en Nederland. Daarbij is vooral gelet op de verwe-
ren die door de verdediging zijn gevoerd en hoe op die verweren door de rechter
is gereageerd. Hoewel het voor de hand ligt te veronderstellen dat in dit
onderzoek niet alleen advocaten, maar ook rechters geïnterviewd zouden
worden, is daarvoor niet gekozen. Voor deze keuze zijn verschillende argumen-
ten te geven. In de eerste plaats was dit onderzoek al bij de aanvang bestemd
om in te gaan op de rol van de advocaat in strafzaken, waarbij aansluiting werd
gezocht bij de Amerikaanse situatie rond de cultural defense. In de tweede
plaats was het onderzoeksproject Multiculturaliteit in de strafrechtspleging
zodanig opgezet dat nog twee aparte deelonderzoeken zouden worden gedaan
naar de rechterlijke macht, zowel de zittende als staande magistratuur. Die twee
pistes zijn dan ook bewust buiten het onderhavige onderzoek gehouden. Toch
komen in dit boek veel rechterlijke uitspraken over culturele strafzaken aan de
orde en dat is de reden dat ik in dit onderzoek wel heb getracht ook rechters
naar hun mening te vragen. Dat lukt helaas niet. De eerste mogelijkheid daartoe
bood een ex-advocaat die inmiddels rechter was geworden maar die zich na het
maken van een afspraak voor een interview alsnog terugtrok. De tweede
gelegenheid deed zich voor toen de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
haar jaarlijkse ledenvergadering hield in november 2002. Ik heb toen aan het
bestuur van de vereniging het schriftelijke en mondelinge verzoek gedaan een
korte schriftelijke vragenlijst uit te delen in de pauze van de vergadering om op
die manier de mening over culturele strafzaken van een aantal Nederlandse
rechters te peilen. Dit verzoek is echter niet ingewilligd, met als reden dat de
leden tijdens de jaarvergadering geen behoefte zouden hebben aan een dergelij-
ke enquête. Een derde mogelijkheid deed zich voor in mei 2005, toen het
landelijke raio-congres plaatsvond met als thema ‘Ieder zijn recht, magistraat in
een pluriforme samenleving’. Ik was uitgenodigd een werkgroep te organiseren
met als onderwerp cultureel verweer. Ik heb die gelegenheid aangegrepen om
aan de hand van twee concrete casus met een aantal raio’s van gedachten te
wisselen over het in de verdediging aanvoeren van culturele achtergronden. Op
die manier kwam ik toch iets te weten van de opvattingen op dit punt van
(aankomende) Nederlandse rechters en officieren van justitie. Daarbij viel het
mij op dat vooral de jongere raio’s afkeurend stonden ten aanzien van het
honoreren van een beroep op een cultureel verweer, terwijl de oudere raio’s
daarover een genuanceerder standpunt innamen en ook voorbeelden konden
geven van gevallen waarin zij wel degelijk ruimte zagen voor een strafverzach-
tende werking van culturele achtergronden. Ten slotte zij over dit punt nog
opgemerkt dat momenteel een aantal juridische studenten van de Universiteit
Utrecht onder mijn leiding hun doctoraal- of masterscriptie wijdt aan het
onderwerp culturele strafzaken en rechterlijke macht, waarbij zij ook interviews
hebben gehouden, dan wel zullen houden met rechters en officieren van
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39 Zie Bouwens, 2006.
40 Sommige onderzoekers geven tegenwoordig de voorkeur aan de term ‘Marokkaanse Neder-

lander’ of ‘Turkse Nederlander’ (Oude Breuil, 2005; Bovenkerk, 2006). In ieder geval wat
betreft de empirische werkelijkheid zijn deze begrippen inderdaad te prefereren boven
‘allochtoon’ en ‘autochtoon’. In dit onderzoek worden echter culturele strafzaken behandeld
die voor het merendeel gepleegd zijn door eerste generatie migranten en daarom past de term
‘allochtoon’ beter dan bijvoorbeeld ‘Marokkaanse Nederlander’, welk begrip meestal wordt
gehanteerd voor het aanduiden van tweede en latere generatie migranten. 

41 Zie de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek: <www.cbs.nl> (september 2006).

justitie.39 Op die manier wordt er hopelijk toch meer bekend over dat onder-
zoeksterrein. 

1.8  Veel gebruikte begrippen

In dit boek wordt een aantal begrippen veelvuldig gebruikt. Ter verheldering
volgt hier van die begrippen een definitie. Met de term ‘advocaat’ wordt de
rechtsgeleerde bedoeld aan wie officiële toestemming is verleend in procedures
rechtskundige bijstand te verlenen aan personen of instellingen. De raadsman is
de advocaat in strafzaken. 

Hoewel op de begrippen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ veel is aan te merken
vooral wat hun vermeende neutraliteit betreft, worden deze termen bij gebrek
aan een beter alternatief toch gehanteerd.40 Benadrukt zij dat de termen in hun
neutrale betekenis gehanteerd zijn. Met de aanduiding ‘allochtoon’ wordt in dit
boek bedoeld een persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland is
geboren. In dit onderzoek betreft het de zogenaamde niet-westerse allochtonen:
allochtonen met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) en Turkije. Een
autochtoon is een persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.41

Gevraagd naar de herkomstlanden van hun allochtone cliënten geven de
respondenten aan dat het vooral gaat om mensen uit Turkije en Marokko. Zij
hanteren in de interviews de term allochtoon overwegend niet, maar spreken
van een ‘Turkse cliënt’ of een ‘Marokkaanse cliënt’. 

Met de term ‘communicatie’ wordt in dit boek de interactie bedoeld tussen
twee of meer personen, die wordt uitgedrukt in gesproken taal en geschreven
taal. In dit onderzoek gaat het niet alleen om de ‘talige’ interactie tussen de
raadsman en zijn cliënt maar ook om (onuitgesproken) verwachtingen over en
weer voor wat betreft de relatie cliënt - raadsman. 

De term cultuur die in dit onderzoek een prominente plaats heeft ingeno-
men, laat zich vrijwel onmogelijk definiëren. In de interviews is de term
opzettelijk ongedefinieerd gehouden om respondenten de gelegenheid te bieden
andere strafzaken te bespreken dan de bekende eerwraakgevallen. In het theo-
retische gedeelte van het onderzoek is aansluiting gezocht bij de definitie van
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wereld teweeg te brengen door het te representeren als zijnde veranderd. Toegepast op
cultuur geeft ‘performatief’ de veranderlijkheid van dat begrip weer. 

45 Van Binsbergen, 1999.
46 Strijbosch, 1991.
47 Van Broeck, 2001.

Clifford Geertz die de dynamiek van ‘cultuur’ als sociaal en individueel
construct onderstreept:

 ‘The concept of culture I espouse (…) is essentially a semiotic one. Believing (…)
that man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, I take
culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental
science in search of law but an interpretative one in search of meaning. It is
explication I am after, construing social expressions (…).’
(Geertz, 2000, p. 5, 10, 14, mijn cursief)

Bij deze omschrijving passen twee begrippen die in dit onderzoek veel gehan-
teerd zijn, namelijk de termen ‘culturele achtergrond’ en ‘culturele oriëntatie’.
Met culturele achtergrond wordt cultuur op microniveau bedoeld: de individue-
le ‘lens’ waardoor een betreffende persoon de wereld om hem heen ziet en
interpreteert.42 Factoren die de culturele achtergrond bepalen, zijn: geboorte-
land; land van herkomst; indigenity (inheemsheid); etniciteit; urbaniteit; sociale
klasse; religie en religiositeit; beheersing van de taal van het gastland.43 ‘Culture-
le oriëntatie’ kan worden beschouwd als het spiegelbeeld van de term culturele
achtergrond en doelt op de situationele, multipele en performatieve44 variant van
cultuur,45 kortom op cultuur als factor die verklaring behoeft, in plaats van de
factor die verklaart. Het spreekt voor zich dat een mens vele culturele oriënta-
ties kan hebben. 

Van de term cultureel delict bestaan twee definities. De beknopte versie
beschrijft culturele delicten als gedragingen, strafbaar volgens strafrecht, maar
toelaatbaar volgens intern recht van de sociale groep – meestal een migranten-
groep – waartoe de justitiabele behoort.46 In dit boek wordt de uitgebreidere
definitie gehanteerd. Een cultureel delict is een handeling van een lid van een
minderheidscultuur, welke handeling volgens het rechtssysteem van de domi-
nante cultuur een strafbaar feit vormt. Dezelfde handeling wordt echter in de
ogen van de groep van waaruit de verdachte afkomstig is, gedoogd, geaccep-
teerd als normaal gedrag of zelfs aanbevolen onder bepaalde omstandigheden.47

Kenmerkend voor een cultureel delict is dat het meestal ernstige strafbare feiten
betreft die vooral in de eigen kring begaan worden. 

Een culturele strafzaak is een cultureel delict inclusief de afhandeling
daarvan in een strafproces. Met deze term wordt uitgedrukt dat ‘cultuur’ er
nooit zomaar ‘is’ maar een sociaal construct is dat ontstaat wanneer verschillen-
de actoren interacteren. 
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Het begrip ‘cultureel verweer’ is een letterlijke vertaling van de Amerikaan-
se figuur cultural defense. In dit boek wordt hiermee bedoeld dat de verdedi-
ging in een culturele strafzaak een beroep doet op de culturele achtergrond van
de verdachte om op die manier enig begrip en op grond daarvan vrijspraak,
strafuitsluiting of strafvermindering te bewerkstelligen. 

Ten slotte een opmerking in algemene zin over het taalgebruik in dit boek.
Omdat dit onderzoek multidisciplinair van opzet is (criminologisch, juridisch en
rechtsantropologisch), is het woordgebruik dat ook. Bepaalde begrippen, vooral
die woorden die in de rechtswetenschap een specifieke betekenis hebben
(bewijs, opzet, schuld, toerekenen), kunnen door de lezer dan ook wellicht
verkeerd geïnterpreteerd worden. Hier zij vermeld dat alle begrippen in dit boek
gebezigd worden in hun algemeen-maatschappelijke betekenis. Als een andere,
specifieke betekenis bedoeld wordt, zal dit in de tekst uitdrukkelijk worden
aangegeven. 

1.9  Opzet van het boek

Na dit inleidende hoofdstuk volgt een hoofdstuk over de voor dit boek belang-
rijkste culturele verschijnselen. Het gaat om die fenomenen die kunnen leiden
tot strafrechtelijke vervolging. In de loop van dit boek zullen daarvan voorbeel-
den volgen. Het gaat om de verschijnselen eerwraak, bloedwraak, voodoo en
winti en meisjesbesnijdenis. Dit laatste gebruik heeft in Nederland nog niet
geleid tot strafvervolging, omdat het zich volledig in de anonimiteit afspeelt en
nauwelijks op te sporen is. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat per jaar
tenminste circa vijftig meisjes besneden worden. Een en ander heeft ertoe geleid
dat de verjaringstermijn voor het delict is aangepast, zodat het slachtoffer vanaf
haar achttiende verjaardag aangifte kan doen.48 Eerwraak, of eergerelateerd
geweld is de meest voorkomende variant van culturele delicten, niet alleen in
Nederland, maar ook in andere (west)Europese landen. De meeste in dit boek
besproken culturele strafzaken betreffen dit verschijnsel. De Nederlandse
overheid heeft de ernst van dergelijk geweld ingezien en van de aanpak van
eerwraak een zogenaamd ‘groot project’ gemaakt.49 Voodoo en winti ten slotte
kunnen leiden tot gewelddadige situaties wanneer mensen ofwel onder invloed
van een voodoo- of wintigeest ofwel uit angst voor zwarte krachten handelen.
In dit boek komen verschillende voorbeelden voor van dergelijke geweldsdelic-
ten. 

In hoofdstuk 3 wordt aandacht geschonken aan het cultuurdebat en aan de
termen cultureel delict en culturele strafzaak. In dit boek wordt de voorkeur
gegeven aan het begrip culturele strafzaak, omdat daarmee wordt uitgedrukt dat
het ‘culturele’ aan een delict nooit zomaar ontstaat, maar in de loop van het
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strafrechtelijke proces wordt gecreëerd. Een culturele strafzaak is met andere
woorden een sociale constructie. Daarbij past een cultuurbegrip dat niet statisch
is, maar dat uitdrukking geeft aan de veranderlijkheid van ‘cultuur’ als sociaal
verschijnsel. 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beginsel van effectieve verdediging,
dat ingebed is in artikel 6 EVRM: het recht op een eerlijk proces. Effectieve
verdediging houdt in dat de verdachte instrumenten worden geboden daadwer-
kelijk te participeren in de procedure en zodoende invloed te kunnen uitoefenen
op de uitkomst van zijn strafzaak. In het hoofdstuk wordt betoogd dat in
culturele strafzaken dit uitgangspunt van effectieve verdediging door verschil-
lende oorzaken onder druk kan komen te staan.

De hoofdstukken 5 tot en met 8 bevatten het belangrijkste onderzoeksmate-
riaal van dit boek. Het vijfde hoofdstuk gaat over het Amerikaanse begrip
cultural defense en zijn Nederlandse tegenhanger cultureel verweer. In dat
hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de cultural defense in het Amerikaanse
strafrecht tot ontwikkeling is gekomen en welke de belangrijkste argumenten
zijn in het juridische en maatschappelijke debat rondom de introductie van die
figuur. De vergelijking met Amerika is gemaakt omdat daar de discussie
rondom cultural defense zeer uitgebreid gevoerd is. Er is geen rechtsvergelij-
kend onderzoek gedaan, doel van het hoofdstuk is inzicht te geven in de
verschillende vormen die de cultural defense kan aannemen en in de argumen-
ten voor en tegen het gebruik van een dergelijke figuur in het strafrecht. De
hoofdstukken 6 en 7 diepen de Nederlandse juridische situatie uit. Daar wordt
ingegaan op verdedigingsstrategieën die (kunnen) worden toegepast in culturele
strafzaken. Alle niveaus van het beslismodel uit artikel 350 Sv komen in die
hoofdstukken aan de orde, van het inroepen van cultuur op het niveau van de
bewijsmiddelen tot aan het onderbrengen van culturele achtergronden bij de
persoonlijke omstandigheden van de verdachte. In hoofdstuk 8 is tevens
aandacht voor de vraag of een verdachte in een culturele strafzaak eventueel aan
te merken is als een overtuigingsdader en of culturele achtergronden in juridi-
sche zin kunnen worden opgevat als gewetensbezwaren. 

Hoofdstuk 9 bevat de belangrijkste onderzoeksconclusies, waarna een ant-
woord op de centrale onderzoeksvraag zal worden geformuleerd. Als bijlagen
bij dit boek zijn opgenomen een lijst van advocaten die hebben deelgenomen
aan de interviews, de interviewvragenlijst en drie uitgewerkte interviewver-
slagen. 





1 Er zijn ook voorbeelden te geven van culturele gebruiken die niet met het strafrecht in
botsing komen, maar met andere rechtsgebieden, zoals de Hindoestaan die as van een over-
ledene uitstrooit over een rivier en handelt in strijd met de Wet op de Oppervlaktewateren
(bestuursrecht) of de Creoolse kapper die bij gebrek aan kundige autochtone kappers zonder
vergunning mensen met rastahaar bedient (eveneens bestuursrecht) (Bovenkerk & Yeşilgöz,
2003, p. 7-8). Zie Renteln, 2004 voor een schat aan voorbeelden uit de Verenigde Staten.
Deze voorbeelden gaan de reikwijdte van dit onderzoek, dat betrekking heeft op het straf-
recht, te buiten. 

2 Sellin, 1938, p. 57 e.v.

Hoofdstuk 2 

Nieuwe culturele fenomenen in Nederland 

2.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk komen vijf antropologische fenomenen aan de orde, die met de
komst van migranten hun intrede hebben gedaan in de Nederlandse samenle-
ving. Deze ‘uitheemse’ gewoonten en tradities zijn soms gewelddadig van aard
en kunnen leiden tot een confrontatie met het Nederlandse recht.1 De Ameri-
kaan Thorsten Sellin was een van de eersten die onderzoek deed naar de oor-
zaken van criminaliteit en cultuurconflict: groepen migranten die zich vestigen
in een ander land, komen in aanraking met het strafrecht omdat hun gewoontes
en tradities ineens strafbare feiten opleveren.2

Op dat cultuurconflict wordt in de loop van dit boek nader ingegaan, waar
voornamelijk jurisprudentie en de ervaringen van respondenten met dergelijke
strafzaken aan de orde zullen komen. De antropologische informatie die voor
een goed begrip van de volgende hoofdstukken van belang is, vooral wanneer
het gaat om het voeren van verweren op basis van een strafuitsluitingsgrond,
wordt hier behandeld. 

De vijf fenomenen die hier worden beschreven, zijn achtereenvolgens de
noties van eer en schaamte en daarbij behorende fenomenen van schaking, eer-
en bloedwraak. Daarna komen winti en voodoo aan de orde, twee vormen van
levensbeschouwing die vaak als synoniemen worden gebruikt, maar die twee
verschillende dingen inhouden. Ten derde wordt aandacht besteed aan het
verschijnsel meisjes- of vrouwenbesnijdenis. Deze voornamelijk Oost-Afrikaan-
se traditie is bekend geraakt door de komst van Somalische en Eritrese vluchte-
lingen naar West-Europa en Nederland. Hoewel in de huidige Nederlandse
strafrechtspleging zich nog nooit een geval van vrouwenbesnijdenis heeft
voorgedaan, is het zeer aannemelijk dat het gebruik wel bij vluchtelingen
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3 Vgl. Huisman, 1995.
4 Pitt-Rivers, 1965, p. 21-77; Goddard, 1987, p. 166-192.
5 Kressel, 1981, p. 141-158.
6 Zie voor meer voorbeelden Kvinnoforum, 2003, p. 26 en Rimonte, 1991, p. 1319-1320. Het

hoogachten van eer en eerbaarheid is dus niet per definitie een onderdeel van bijvoorbeeld de
Islam, hoewel de visie op de positie van vrouwen in deze godsdienst op sommige punten
nauw lijkt samen te hangen met de visie op vrouwen binnen ‘de’ Arabische cultuur (Kressel,
1981, p. 143, 147, 151; n.b. zie de kritiek op deze uitlatingen van Kressel volgend op het
onderdeel discussion). Uiteraard zijn ook in de niet direct als zodanig bekend staande
samenlevingen ‘eer’ en ‘schaamte’ bekende termen, met dat verschil dat zij daar een an-
dere rol spelen en een minder prominente betekenis hebben (vgl. Brandes, 1987, p. 121, 123-
124; Yeşilgöz en Harchaoui, 2003, p. 60; 62).

bestaat. 
Er is om verschillende redenen gekozen voor deze vijf verschijnselen. In de

eerste plaats omdat dit de tradities zijn die in de migrantengroepen in Nederland
leven en in de jurisprudentie en literatuur terugkomen. In de tweede plaats zijn
de delicten die hun oorsprong hebben in deze verschijnselen vaak ernstig van
aard en acht het openbaar ministerie het om die reden opportuun vervolging in
te stellen.3 In de derde plaats trekken culturele delicten over het algemeen veel
aandacht in het nieuws en kunnen ze leiden tot politieke en juridische discussie.
Dit gaat vooral op voor meisjesbesnijdenis, waarnaar de overheid in 2005
onderzoek heeft laten uitvoeren. In dit hoofdstuk is daarom ook aandacht be-
steed aan de vraag of het strafrecht een plaats zou moeten krijgen in overheids-
beleid ter voorkoming van meisjesbesnijdenis. Voor zover van belang is in dit
hoofdstuk ruimte vrijgemaakt voor de vraag in hoeverre de bedoelde culturele
gebruiken hebben geleid tot verandering in wetgeving en beleid, bijvoorbeeld
in de vorm van voorstellen voor specifieke strafbaarstelling van bepaalde
culturele delicten. Deze onderdelen in het hoofdstuk zijn niet alleen beschrij-
vend, maar ook normatief van aard. 

Het grotendeels beschrijvende karakter van dit hoofdstuk brengt onvermij-
delijk een zeker essentialisme mee in de presentatie van culturele gebruiken.
Het uitgangspunt van dit boek is een dynamisch cultuurbegrip. De culturele
tradities en gebruiken die in dit hoofdstuk worden geïntroduceerd zijn dan ook
geen statische en onveranderlijke fenomenen, maar voor de overzichtelijkheid
van het hoofdstuk worden ze als zodanig neergezet. 

2.2  Eer en schaamte 

2.2.1  Inleiding 

In verschillende samenlevingen zijn de fenomenen ‘eer’, ‘schaamte’ en ‘schan-
de’ van grote betekenis. Hoewel deze termen vaak worden geassocieerd met
(christelijke) Mediterrane4 en/of Arabische samenlevingen,5 komen ze ook in
een zelfde betekenis voor in andere regio’s zoals Zuid-Amerika.6 Uiteraard zijn
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7 Vgl. Brandes, 1987, p. 121, 123-124; Yeşilgöz en Harchaoui, 2003, p. 60, 62.
8 Blok, 2001.
9 Vgl. Pitt-Rivers 1965, p. 29; Spierenburg, 1998; Yeşilgöz en Harchaoui, 2003, p. 76.
10 Deze titel is komen te vervallen bij wet van 22 december 2005, Stb. 2006, 11.
11 Dodd, 1973.
12 Zie voor voorbeelden uit Zweden en Finland Kvinnoforum, 2003. Eén van de bekendste

voorbeelden van moord uit eermotieven in Scandinavië is de dood van de Zweeds-Koerdi-
sche Fadime Sahindal in 2002. Zij werd door haar vader in het hoofd geschoten nadat zij zich
niet wilde neerleggen bij het voor haar gearrangeerde huwelijk en een relatie was aangegaan
met een Zweedse man. De dood van Fadime leidde tot veel discussie in de media en daarbui-
ten over de aanvaardbaarheid van gewelddadige migrantengebruiken. 

13 Gilmore, 1987, p. 3; zie het promotieonderzoek van Van Eck, 2001, naar gevallen van
eerwraak onder Turken en het promotieonderzoek van Akpınar, 1998 voor voorbeelden uit
Zweden, eveneens onder Turkse migranten.

14 Vgl. Brandes, 1987, p. 125.
15 Van Eck, 2001, p. 14.
16 Gezik, 2003, p. 32.

ook in andere samenlevingen ‘eer’ en ‘schaamte’ bekende termen, maar zij
spelen daar een andere rol en hebben een minder prominente betekenis.7 Deze
vorm van eer is een andere dan die centraal staat in gevallen waar van eerwraak
gesproken wordt: het gaat eerder om aanzien en prestige, het afdwingen van
respect, zoals ook wel geassocieerd met banditisme en de maffia.8 De West-
Europese landen kennen ook hun versie van (mannelijke) eer en het bevechten
ervan: de duels die in vroeger tijden werden gevoerd tussen edellieden. Titel VI
(de artikelen 152 t/m 156) van ons Wetboek van Strafrecht bevatte er nog een
spoortje van: hierin werd het ‘tweegevecht’ (het oude duel)9 strafbaar gesteld.10

Het delict is, op vergelijkbare wijze als dat van schaking (zie hoofdstuk 5, §
5.3.2), eigenlijk uit de tijd geraakt. Een respondent vertelde dat hij het nog eens
had gebruikt in de verdediging van een persoon die getuige was geweest van
een vechtpartij. Volgens artikel 156, lid 1 Sr zijn getuigen van een tweegevecht
namelijk niet strafbaar. Het verweer heeft het voor de rechtbank niet gehaald. In
dit hoofdstuk wordt niet eer in de zin van goede naam, aanzien en mannelijk-
heid, maar eer in de zin van kuisheid van de vrouwelijke leden van een familie
bedoeld. 

Ook na moderniseringsprocessen in de betreffende landen11 en migratie naar
bijvoorbeeld West-Europa wordt de eertraditie voortgezet, zoals kan blijken uit
verschillende strafzaken die in Nederland en in andere landen12 hebben ge-
speeld.13 Met andere woorden: eer en schaamte zijn termen die worden ontwik-
keld in de minst ontwikkelde streken en worden geïntroduceerd in geïndustriali-
seerde samenlevingen na migratie,14 zij het dat in de steden eer en schaamte een
minder belangrijke rol lijken te spelen.15 

2.2.2  De kuisheid van de vrouw

In de Turkse samenleving wordt ‘eer’ met twee verschillende termen aangeduid:
şeref, eer in de zin van aanzien, prestige en waardigheid,16 en namus, eer in de
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17 Van Eck, 2001, p. 19.
18 Van Eck, 2001, p. 24-32.
19 Kressel, 1981, 142.
20 Pitt-Rivers noemt nog het voorbeeld van de maîtresse, wier gedrag eveneens de eer van haar

minnaar kan aantasten (Pitt-Rivers, 1965, p. 62-63). 
21 Vgl. Brandes, 1987, p. 128-130.
22 Pitt-Rivers, 1965, p. 52-53; vgl. Yeşilgöz en Harchaoui, 2003, p. 69; Van Eck, 2001, p. 225.
23 Akpınar, 1998, p. 54.
24 Pitt-Rivers, 1965, p. 43. Brandes zet een kanttekening bij de haast automatische koppeling

van eer en schaamte: in sommige samenlevingen ligt meer nadruk op eer, in andere meer op
schaamte (Brandes, 1987, p. 123). Naar mijn mening hangen de temen zodanig met elkaar
samen dat het een niet zonder het ander bestaat, of er nu in het ene geval meer nadruk is op
eer en in het andere geval meer op schaamte. 

25 Gilmore, 1987, p. 4. Die garantie geldt niet alleen voor het gezin, maar ook voor de grootfa-
milie, die op haar beurt de nodige financiële en economische waarborgen kan betekenen. 

zin van eerbaarheid en kuisheid, eer die dus te maken heeft met het seksuele
gedrag.17 Een man is verantwoordelijk voor de namus van de vrouwen die onder
zijn zeggenschap staan. Het hebben van namus is een kwestie van alles of niets:
je hebt het of je hebt het niet. Er is geen sprake van het hebben van een beetje
namus of van het vermeerderen ervan. Wordt de namus geschonden, dan moet
hij zo snel mogelijk worden hersteld. Şeref echter is eer in de zin van status en
die eer kan wel worden vermeerderd of verminderd. Een man zonder şeref kan
wel namus hebben, maar een man zonder namus heeft ook geen şeref.18 In
Arabischtalige landen wordt seksuele eerbaarheid aangeduid met ird. Ook hier
zijn het de vrouwen die zich kuis en ingehouden hebben te gedragen.19 

De term ‘eer’ moet in de context van dit hoofdstuk worden opgevat als
zedelijke eer. Binnen een bepaalde samenleving, of op kleinere schaal, binnen
een (groot)familie zijn het de vrouwen die de eer van zichzelf en van de hele
familie hebben hoog te houden. Dat doen zij door kuis en zedelijk gedrag (het
dragen van bedekkende kleding, ogen neergeslagen houden, maagd blijven tot
het huwelijk en monogamie tijdens het huwelijk) en door te zorgen dat er niet
over hen geroddeld wordt. De eer van een man bestaat bij de gratie van kuisheid
van de vrouwen voor wie hij verantwoordelijkheid draagt (moeder, echtgenote,
dochters en zusters).20 Pitt-Rivers noemt dat de ‘erfelijkheid’ van eer en
schaamte21 en ziet hierin een verklaring voor het diep-beledigende karakter van
uitlatingen over de kuisheid van iemands moeder of vrouw.22 Akpınar ziet
(mannelijke) eer en (vrouwelijke) schaamte als de twee zijden van een me-
daille,23 Pitt-Rivers noemt ze elkaars tegengestelde.24 De twee termen zijn als
het ware communicerende vaten: hoe minder schaamte de vrouw vertoont, hoe
minder eervol de man is. De kuisheid van vrouwen kan een haast economische
functie gaan vervullen: kuise dochters hebben een grotere kans op een geslaagd
huwelijk (al dan niet gearrangeerd door de wederzijdse ouders), een kuise
echtgenote betekent aanzien en status en in het algemeen geeft een strikte
controle op de seksuele activiteit van vrouwen de beste garantie voor het
stichten van een groot gezin.25 Een gescheiden vrouw, die niet onder de
verantwoordelijkheid van een man valt, bevindt zich in een zeer kwetsbare
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26 Akpınar, 1998, p. 47-48.
27 De mannen zouden degenen zijn die publiekelijk de familie-eer dienen te verdedigen, maar

de vrouwen spelen vaak op de achtergrond een minstens even belangrijke rol. Zie Van Eck,
2001, p. 102-103.

28 Uit sommige onderzoeken (bijvoorbeeld dat van Kressel) kan soms de misleidende indruk
voortvloeien dat een erekwestie uitsluitend met geweld kan worden opgelost. 

29 Kressel, 1981, p. 147.
30 Kressel geeft een voorbeeld uit de tijd van het Ottomaanse rijk (toen gewelddadige vormen

van eerwraak meer voorkwamen dan nu, volgens de auteur vanwege de toen veel minder
aanwezige westerse invloeden) waar naar goede traditie een eerwraakpleger zijn kleding
besprenkelde met het bloed van het slachtoffer en met het bebloede moordwapen in zijn hand
door de straten van de stad paradeerde, alles ter vergroting van zijn aanzien als eervol man
(Kressel, 1981, p. 143). Uit Kressels onderzoek naar eerwraakgevallen in de jaren 1973-1977
in Israël wordt duidelijk dat het zich aangeven bij de politie na het voltrekken van een
eerwraak gewoonte is. Toch komt het steeds vaker voor dat niet de daadwerkelijke dader zich
aangeeft en er vaak sprake is van meerdere daders (Kressel, 1981, p. 146). Met andere
woorden: het lijstje kenmerken dat hierboven beschreven is, vertoont veranderingen naar
plaats en tijd en moet dus niet worden opgevat als een vaststaand recept voor eerwraak. 

31 Kressel, 1981, p. 143; Van Eck, 2001, p. 85.
32 Pitt-Rivers, 1965, p. 46; Kressel, 1981, p. 145, 147-149; Akpınar, 1998, p. 53.

positie. Getrouwd zijn is de norm, gescheiden zijn is een anomalie. Een
gescheiden vrouw kan schande brengen over haar familie, maar ook over de
gehele gemeenschap vanwege haar ongebondenheid, in zekere zin haar oncon-
troleerbaarheid.26 

Geven de vrouwen voor wie een man verantwoordelijk is, aanleiding tot
roddel of maken zij zich daadwerkelijk schuldig aan schandelijk gedrag, dan
wordt van de mannen27 verwacht dat zij op een adequate manier de geschonden
eer herstellen. Daarvoor bestaan verschillende strategieën, waarvan de eer-
wraak, het doden van degene die de eer heeft aangetast, het uiterste redmiddel
is. Volgens Pitt-Rivers is het gebruiken van fysiek geweld om een erekwestie te
beslechten een niet legitiem middel, waarnaar echter soms wordt gegrepen als
er geen andere uitweg is.28 Heeft een gewelddadige eerwraak inderdaad
plaatsgehad, dan is de traditie dat de eerwraakpleger zichzelf aangeeft bij de
politie, of op de plaats delict op de politie wacht29 en een volledige bekentenis
aflegt onder het overleggen van het moordwapen. Het openlijk uitkomen voor
de daad is een eervolle aangelegenheid.30 De eerwraakpleger wordt ook niet
beschouwd als een moordenaar, maar als iemand die zijn eer heeft hersteld. Er
wordt gesproken van een ‘erezaak’ en niet van moord.31 

2.2.3  Eerschending 

Er is in principe niet veel ‘nodig’ om de eer van een bepaalde familie aan het
wankelen te brengen. ‘Gewone’ sociale omgang tussen mannen en vrouwen die
geen familie van elkaar zijn, kan bijna dezelfde betekenis krijgen als het hebben
van een seksuele relatie.32 Een meisje dat van huis wegloopt, verspeelt haar
maagdelijkheid, ook al is er geen jongen aan te pas gekomen; het feit dat ze van
huis is, maakt dat er niet op haar gelet kan worden en er van alles gebeurd kan
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33 Brouwer e.a., 1992, p. 19-32; Brouwer, 1997, p. 53-55.
34 Kressel, 1981, p. 145, 152.
35 Pitt-Rivers, 1965, p. 64; Kressel 1981, p. 145; Van Eck, 2001, p. 30.
36 Van Eck, 2001, p. 32-33.
37 Pitt-Rivers, 1965, p. 49; Goddard, 1987, p. 178-179; Van Eck, 2001, p. 113.
38 Van Eck, 2001, p. 118.
39 Van Eck, 2001, p. 120, 131.
40 Van Eck, 2001, p. 122-123.

zijn.33 Een aantal respondenten bevestigde dit en noemde voorbeelden uit de
eigen praktijk waarbij vaders op zoek gingen naar hun weggelopen dochters en
ze opwachtten bij de opvanghuizen. Zelfs verkrachting kan betekenen dat een
vrouw gedood moet worden vanwege haar geschonden eer.34 

Roddel speelt in dit alles een belangrijke rol: wat mensen over je kunnen
denken of zeggen, is belangrijker dan de werkelijkheid.35 Roddel is de belang-
rijkste vorm van sociale controle, vooral in samenlevingen waar mensen op veel
verschillende manieren in relatie tot elkaar staan. Deze constatering kan een
verklaring zijn voor het gegeven dat bijvoorbeeld migratie niet per se een
vermindering van de druk van eer en schaamte betekent, als mensen uit een
zelfde gebied naar een ander land verhuizen en daar hun oude bestaan min of
meer onveranderd voortzetten. Van Eck noemt in dit verband acht kenmerken
waaraan een groep voldoet die namus hoog in het vaandel heeft staan. De
gezinnen van de groep hebben een hecht netwerk van relaties waarin roddel hét
middel is voor sociale controle. Ten tweede is men voor contacten afhankelijk
van elkaar en zijn die contacten ten derde meerstrengig: verschillende netwer-
ken lopen in elkaar over of zijn zelfs gelijk aan elkaar. In de vierde plaats is er
geen mogelijkheid om met de groep te breken. Ten vijfde is de groep homo-
geen, met een strenge norm. Ten zesde is er sprake van een groepscultuur van
gastvrijheid, waardoor men veelvuldig bij elkaar over de vloer komt en er
weinig sprake is van privacy. In de zevende plaats is er sprake van sancties als
de namus wordt verloren, zoals uitsluiting uit de groep en ridiculisering. Ten
achtste is de individuele identiteit niet los te zien van de groepsidentiteit, zodat
als één persoon een fout maakt, de hele familie zich te schande voelt gezet.36 

Van schaking als vorm van eerschending is sprake als een man een vrouw
ontvoert, tegen de wil van haar ouders, maar met haar toestemming, om op die
manier een huwelijk af te dwingen. Schaking is de standaardmanier om het
officiële systeem van uithuwelijken te omzeilen.37 Het meisje is meestal geen
willoos slachtoffer, maar besluit samen met de jongen tot een schaking,
bijvoorbeeld omdat haar ouders geen heil zien in een huwelijk.38 Het meisje zal
beweren dat zij onvrijwillig is meegenomen, om haar eerbaarheid (en die van
haar familie) niet te bezoedelen.39 Ook wanneer het meisje tegen haar zin is
ontvoerd, zal er voor haar en haar familie niet veel anders opzitten dan haar te
laten trouwen met de ontvoerder, omdat zij in de toekomst vanwege het mogelij-
ke namusverlies zeer waarschijnlijk geen huwelijkspartner meer zal kunnen
vinden.40 

Als de jongen en het meisje een bepaalde tijd met elkaar hebben doorge-
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41 Ferwerda en Van Leiden, 2005.
42 Yeşilgöz en Harchaoui, 2003, p. 70.
43 Van Eck, 2001, p. 85-89.

bracht, kan de maagdelijkheid van het meisje niet meer worden gegarandeerd.
Haar namus en die van de familie is in gevaar en moet hersteld worden. Er zit
voor de ouders eigenlijk niets anders op dan het meisje te laten trouwen met
haar ontvoerder. Ook in Nederland komen schakingen voor. In de jaren 1980-
1990 werd daarover nog gepubliceerd, tegenwoordig niet of nauwelijks.
Vermoedelijk wordt dit verklaard door het feit dat schaking een klachtdelict is,
dat alleen kan worden vervolgd na een aangifte van het slachtoffer. Daarnaast
worden in het huidige overheidsbeleid schaking en gedwongen huwen ge-
schaard onder de algemene noemer eergerelateerd geweld (zie § 2.2.5 hieron-
der). Sommige eerwraakgevallen vinden hun oorsprong in een schakingszaak,
zoals het geval was in de Veghelse schietzaak. De ouders van het meisje waren
het niet met de ontvoering eens en droegen de oudste zoon op de schaking te
wreken door de ontvoerder te doden. Twee andere schakinggevallen die niet
met geweld gepaard gingen maar waarover de Hoge Raad uiteindelijk een
oordeel moest vellen, worden behandeld in hoofdstuk 6, § 6.3.2. 

 
2.2.4  Eergerelateerd geweld (eerwraak) 

Eergerelateerd geweld is in 2005 gedefinieerd als ‘elke vorm van geestelijk of
lichamelijk geweld gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in een reactie op
een (dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van
zijn of haar familie waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te
raken’.41 Het kiezen voor een gewelddadige oplossing voor het herstellen van
geschonden eer is ultimum remedium.42 Liever wordt gekozen voor een of
andere vorm van bemiddeling waarbij het meisje in kwestie bijvoorbeeld wordt
uitgehuwelijkt aan de eerschender. Als het even kan, wordt geprobeerd de hele
kwestie door middel van verzwijgen voor de buitenwereld verborgen te houden.
Vanwege de drukkende aanwezigheid van roddel is het optreden naar aanlei-
ding van een eerschending ook niet per se direct nodig, maar wordt dit pas
noodzakelijk wanneer de buitenwereld kennis heeft genomen van de eerschen-
ding en roddel zijn werk gaat doen. 

Van Eck noemde in haar proefschrift43 acht kenmerken waaraan een ideaal
geval van eerwraak zou voldoen. De meeste eerwraakgevallen voldoen niet aan
alle acht kenmerken, het gaat om een blauwdruk van het ritueel. Ten eerste
moet de eerwraak plaatsvinden op een openbare plek, bij daglicht en in de
aanwezigheid van veel omstanders. Ten tweede is er meestal sprake van een
groot aantal messteken of pistoolschoten, waarbij de dader vaak de reden van de
wraak aan het slachtoffer meedeelt. In de derde plaats handelt de dader koel en
weloverwogen. In de vierde plaats vergewist de dader zich ervan dat hij het
slachtoffer daadwerkelijk doodt en niet alleen verwondt. Dit kenmerk is mede
een reden voor het grote aantal messteken of schoten. Ten vijfde moet eerwraak
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niet (alleen) op basis van roddel plaatsvinden, maar moet de dader zekerheid
hebben en zijn actie baseren op feiten en bewijzen. In de zesde plaats geeft de
dader zichzelf direct aan bij de politie, eventueel onder overhandiging van het
wapen, of blijft hij op de plaats delict wachten tot hij door de politie wordt
gearresteerd. In de zevende plaats hoort het tonen van spijt niet bij een eerzuive-
ring. Er is misschien wel verdriet dat de dingen zo hebben moeten gebeuren,
maar spijt is er niet, omdat een eerzuivering niet iets is om je voor te schamen.
Ten slotte is soms sprake van een symbolisch aantal messteken of schoten, om
op die manier aan te geven dat het gaat om een eerzuivering. 

Nauta en Werdmölder geven in reactie op Van Eck zes (andere) kenmerken
van eerwraak.44 Ten eerste moet er bewijsbaar fysieke bevlekking hebben
plaatsgevonden. Ten tweede moet het feit van fysieke bevlekking algemeen
bekend zijn geworden. Ten derde moet er in eerste instantie gestreefd worden
naar een vreedzame oplossing. Ten vierde moet(en) de schuldige(n) per se
worden gedood. Ten vijfde is de dader een familielid of handelt in opdracht van
de familie en ten zesde wordt een ‘echte’ eerwraak gepland. Meestal gebeurt dat
in de vorm van een familieberaad voorafgaand aan de eerwraak, welk beraad
vervolgens door alle familieleden stellig ontkend zal worden. Deze controverse
is als volgt te verklaren: het aan een geval van eerwraak voorafgaande familie-
overleg kan door het openbaar ministerie en vervolgens door de rechter worden
geïnterpreteerd als een vorm van voorbedachte raad, die in de kwalificatie van
het strafbare feit kan doorklinken en op die manier strafverzwarend kan werken.
Veel eerwraakgevallen worden juridisch gekwalificeerd als (zware) mishande-
ling en in een aantal gevallen ook als doodslag. Het delict doodslag kent een
lagere strafbedreiging dan het delict moord, juist omdat moord gekenmerkt
wordt door een vooropgezet plan iemand om het leven te brengen. In een eer-
wraakgeval kan een familieberaad, indien bewezen, de rol spelen van het voor
moord vereiste ‘kalm beraad en rustig overleg’ en daarmee strafverzwarend
werken. Een zelfde redenering kan opgaan voor strafzaken waarin de rechter
twijfelt tussen schuld en opzet: het uitgedachte en planmatige karakter van
eerwraak kan precies het verschil uitmaken tussen een culpoos en een doleus
delict en daarmee de strafbedreiging aanzienlijk verzwaren. 

Het uitvoeren van een eerwraak is dus vaak niet een spontane onderneming,
maar wordt meestal voorafgegaan door een bepaalde vorm van overleg tussen
de betrokkenen,45 onder andere met de bedoeling om op die manier een grotere
kans op ‘succes’ te garanderen. Vaak wordt na een eerwraak een jonger lid van
de familie naar voren geschoven als de dader, om op die manier de oudere
kostwinners te sparen en de kans op een lagere straf te vergroten.46 

Geweld dat is gebaseerd op het zuiveren van een eerschending wordt in
termen van de Verenigde Naties ook wel ‘eergerelateerd geweld’ (honour
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47 Kvinnoforum, 2003, p. 8.
48 Resolutie A/Res/55/66 van 31 januari 2001. Te downloaden van <www.un.org/Depts/
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49 PvdA-Kamerlid Albayrak bracht in de Kamerdiscussie rond het strafbaar stellen van stalking
(‘hinderlijk volgen’) de juridische positie van Turkse vrouwen naar voren. Volgens Albayrak
werd die positie ondermijnd door mogelijke strafvermindering die hun gewelddadige mannen
zouden kunnen genieten. Overigens gaf zij van die strafvermindering geen voorbeelden. 

50 De pilot heeft geresulteerd in Janssen e.a., 2005 en Timmer e.a., 2005. In de slotrapportage
concluderen de onderzoekers dat het registreren van eerwraak door de politie onmogelijk is.
Zie Trouw 8 mei 2006: ‘Politie: registreren van eerwraak niet mogelijk. ‘Gewoon misdrijf’
blijkt later toch kwestie van eer’.

related violence, afgekort HRV) genoemd.47 Dergelijk geweld onderscheidt zich
van andere soorten geweld omdat het door de groep van waaruit de geweldple-
ger afkomstig is, wordt gedoogd of ‘begrepen’ en in sommige gevallen zelfs
aangemoedigd (zie ook de definitie van een cultureel delict, hoofdstuk 1, § 1.7
en hoofdstuk 3, § 3.2). De Verenigde Naties hebben zich ten doel gesteld
misdrijven tegen vrouwen die uit eermotieven worden gepleegd, te bestrijden.
Lidstaten worden opgeroepen om onder andere door middel van het aanpassen
van wetgeving dergelijk geweld tegen te gaan.48 In de Nederlandse Tweede
Kamer werd al eerder gediscussieerd over de vraag of daders van eremoorden
zwaarder gestraft zouden moeten worden.49 Dit gebeurde nadat een Turkse
vrouw in Zwijndrecht in 1999 door haar ex-man voor de ogen van haar kinde-
ren werd doodgeschoten (zie ook hoofdstuk 7, § 7.3.4) en in het najaar van
2003 toen bekend werd dat een Turks meisje uit Almelo in Turkije door haar
vader met een jachtgeweer was doodgeschoten. De vader vond het gedrag van
het meisje schandelijk voor de familie. Waarschijnlijk zijn er veel meer
voorbeelden te geven van dergelijke gevallen van eergerelateerd geweld, maar
bereikt slechts een heel klein aantal de publiciteit. 

In april 2004 kondigde minister Donner van Justitie aan dat hij de mogelijk-
heid wilde bekijken om de etnische achtergrond van daders en slachtoffers van
thuisgeweld te registreren. Sinds november 2004 wordt in de politieregio’s
Zuid-Holland-Zuid een pilot uitgevoerd naar het vóórkomen van eerwraakge-
vallen.50 Het initiatief daartoe is genomen door de minister van Vreemdelingen-
zaken en Integratie. Politiefunctionarissen moeten de kenmerken van een
eerwraaksituatie leren herkennen en op die manier eventuele toekomstige
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gevallen voorkomen.51 Uit een eerste inventarisatie van de politie in de regio
rond Den Haag in de periode 1 oktober 2004 – 1 januari 2005 bleek dat alleen
al in Den Haag en omstreken jaarlijks vermoedelijk meer dan 150 mannen en
vrouwen het slachtoffer zijn van deze vorm van geweld.52 Dat cijfer lijkt uit te
gaan van de ruime definitie van eergerelateerd geweld, waaronder ook niet-
dodelijk geweld valt, zoals verdwijningen van meisjes en burenruzies. Die
incidenten zijn in de tussenrapportage opgenomen in de vrij grote categorie
‘overige’, die zaken betreft waar volgens betrokken politieagenten sprake was
van een op het eerste gezicht onduidelijke culturele factor. Volgens de eerste
tussenrapportage gaat het om elf dodelijke slachtoffers.53 Deze cijfers leidden
tot een intensivering van de parlementaire discussie rond de aanpak van
eerwraak.54 De Kamer heeft unaniem ingestemd met een voorstel een landelijke
campagne te starten die moet leiden tot een mentaliteitsverandering rond
eergerelateerd geweld.55

Een tweede tussenrapportage,56 die de periode april-september 2005
bestrijkt, toont aan dat eerwraakplegers afkomstig zijn uit de lagere sociaaleco-
nomische regionen van de samenleving. De daders zijn vaak laag opgeleid en
werkloos en om die reden aangewezen op familie en medemigranten uit het land
van herkomst.57 Uit de rapportage volgt dat in de periode oktober 2004-juni
2005 van zeven eerwraakzaken uit het hele land door de politie is gerapporteerd
aan de officier van justitie om de betreffende moord of doodslag te verklaren
‘vanuit eer’.58 De opstellers van het rapport leiden uit die eerwraakzaken vijf
aandachtspunten af die de politie in acht zou moeten nemen. In de eerste plaats
moet opgave van vermissing van een vrouw of meisje beter worden geregis-
treerd, omdat die kunnen wijzen op eerwraak. Het tweede aandachtspunt is
feitelijk een verzoek aan de minister van Justitie om het tappen van de telefoons
van betrokken familieleden in een vermoedelijk eerwraakgeval gemakkelijker
te maken. Ten derde moet de politie zich altijd bewust zijn van een mogelijke
valstrik: de familie kan bijvoorbeeld voorwenden dat de problemen met een
weggelopen dochter opgelost zijn, maar haar toch om het leven brengen als ze
weer naar huis is teruggekeerd. Het vierde aandachtspunt hangt hiermee samen:
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59 Deze aanbeveling wordt ondersteund door een vonnis van de rechtbank te Arnhem van 11
november 2005, LJN AU5991. Het betrof een strafzaak tegen een Irakese man die naar
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leven. 

60 Zie hoofdstuk 8, § 8.3.8 voor voorbeelden van strafzaken tegen asielzoekers. De rechter is
meestal wel bereid rekening te houden met de uitzichtloze situatie waarin asielzoekers
kunnen verkeren, zij het dat hij daarin heel terughoudend is. 
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Zie ook Siesling, 2005 voor (internationale) beleidsontwikkelingen op het gebied van eer-
gerelateerd geweld.

62 Vgl. Van Eck, 2001, p. 14.
63 Renteln, 1990, p. 117-120.

buitenechtelijke kinderen moeten te allen tijde buiten het bereik van de familie
van de moeder gehouden worden omdat de veiligheid van het kind niet gegaran-
deerd kan worden.59 In de vijfde plaats moet de politie erop beducht zijn dat in
geval van eerwraak de familie een dader naar voren kan schuiven (meestal een
minderjarige) om de daadwerkelijke dader buiten schot te houden. Ten zesde
moet de politie heel zorgvuldig omspringen met vroege getuigenverklaringen in
een eerwraakzaak. De eerste verklaringen van familieleden zijn waarschijnlijk
authentiek, terwijl naarmate een opsporingsonderzoek langer duurt, getuigen
hun verklaringen gaan intrekken onder druk van familieleden. Hiermee samen-
hangend is het van belang vanaf het begin van een strafzaak te werken met
gekwalificeerde en betrouwbare tolken, zodat verdachten en getuigen achteraf
niet kunnen beweren dat ze vragen van de politie en/of de rechter-commissaris
niet goed begrepen hebben en om die reden hun verklaringen intrekken. Het
zevende en laatste aandachtspunt is de asielprocedure. Die kan lang duren en
ertoe leiden dat vooral asielzoekers van het mannelijke geslacht gefrustreerd
raken omdat ze niet in staat worden gesteld te werken en de hele dag thuis
doorbrengen ‘als een vrouw’. Deze mannen neigen ernaar sterk vast te houden
aan de kuisheid van hun dochters en vrouw, omdat dit het enige is waaraan zij
persoonlijke waardigheid kunnen ontlenen.60 

In november 2005 is eergerelateerd geweld door de Tweede Kamer aange-
merkt als een zogenaamd ‘groot project’, wat betekent dat de Kamer periodiek
over dit onderwerp geïnformeerd wordt en er extra middelen (1 miljoen euro)
voor vrijgemaakt worden.61 

2.2.5  Bloedwraak

Eer- en bloedwraak zijn termen die nogal eens door elkaar worden gebruikt,
maar die niet hetzelfde inhouden. Eerwraak is, zoals hierboven ook uitgelegd,
een ‘eerste moord’.62 Bloedwraak is de benaming voor een vete die heerst
tussen twee of meer groepen personen (meestal families) en waarbij via een
proces van wederkerigheid (oog om oog, tand om tand) groepsleden worden
gedood.63 Een dergelijke vete is een gereglementeerde vorm van eigenrichting,
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waaraan de aanleiding ondergeschikt is.64 Als aan de ene kant een dodelijk
slachtoffer is gevallen, moet aan de andere kant ook een (vergelijkbaar) leven
genomen worden.65 Het ‘uitvechten’ van de vete verloopt gestructureerd en op
basis van vooraf vastgelegde regels en is om die reden niet onbeperkt,66 hoewel
sommige bloedwraaksituaties jaren kunnen voortduren, zonder dat de betrokke-
nen zich nog kunnen herinneren wie of wat de vete veroorzaakt heeft. Vaak
wordt geprobeerd via bemiddeling een oplossing te zoeken voor de situatie,
maar dat is niet altijd succesvol.

De aanleiding voor een dergelijke vete kan liggen in een erekwestie, maar
dat hoeft niet noodzakelijk. Ook een zakelijke ruzie kan leiden tot een keten van
geweld. Belangrijke kenmerken van een bloedwraak zijn in de eerste plaats de
situatie van collectieve aansprakelijkheid van de groep waartoe de oorspron-
kelijke overtreder behoort. Alle leden van de groep waartoe de overtreder
behoort, moeten rekening houden met vergelding. Tegelijkertijd is de groep
waartoe het slachtoffer behoort, collectief betrokken bij de vete. Alle leden van
de groep van het slachtoffer hebben recht op vergelding op de groep van de
dader.67 In de tweede plaats wordt het uitvoeren van bloedwraak beschouwd als
een heilige plicht en als onderdeel van het respect van een kind voor zijn
ouders. In de derde plaats is het uitvoeren van bloedwraak niet bedoeld als straf,
maar als herstel van de harmonie tussen twee of meer gemeenschappen.68 Een
bloedvete is geen voorbeeld van eenvoudig en spontaan geweld, maar wordt
geregisseerd door specifieke formaliteiten, procedures en regels.69 In dezelfde
trant kan worden beredeneerd dat het uitvoeren van bloedwraak niet voortkomt
uit een gebrek aan respect voor menselijk leven, maar dat het juist een uiting is
van respect voor menselijk leven: als het menselijk leven niet zo hoog zou
worden gewaardeerd, zou er ook geen reden zijn zich bezig te houden met (het
nemen van) wraak.70 In hoofdstuk 7, § 7.1.3 wordt een bloedwraakzaak, die zich
in Nederland afspeelde tussen twee Koerdische families behandeld. 

2.3  Winti en voodoo

2.3.1  Winti 

Voodoo en winti worden vaak gebruikt als synoniemen van elkaar, maar zijn
twee verschillende vormen van levensbeschouwing of religie. Er zijn overeen-
komsten tussen deze twee godsdiensten, zoals het geloof in meerdere goden en
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het idee dat die goden bezit kunnen nemen van mensen of voorwerpen. Beide
godsdiensten vinden hun wortels in Afrika. 

Winti is een religie of levensbeschouwing die voorkomt in Suriname en die
zijn wortels vindt in West-Afrika, van waaruit negers als slaven naar de
plantages in Suriname werden gebracht. In Suriname werd de Afrikaanse
godsdienst vermengd met christelijke noties.71 Door migratie van Surinamers
naar Nederland komen de religie en de bijbehorende rituelen ook hier voor.72

Een essentialistische definitie van winti luidt: ‘Winti is een Afroamerikaanse
godsdienst waarin het geloof in gepersonifieerde bovennatuurlijke wezens
centraal staat, die van een mens bezit kunnen nemen en zijn bewustzijn uitscha-
kelen, waarna zij verleden, heden en toekomst kunnen openbaren en ziekten van
bovennatuurlijke aard kunnen genezen’.73 Een constructivistische en meer
moderne definitie is: ‘een historisch gegroeid complex van veronderstellingen
en praktijken afkomstig uit Afrika en uit andere bronnen, die wordt aangeduid
als “onze cultuur” door die bevolkingsgroep die zichzelf “Creools” noemt’.74 

Het woord winti betekent letterlijk wind, maar heeft ook de betekenis van
geest.75 Winti’s (in het meervoud dus, MS) zijn goden en geesten die het heelal
beheersen.76 Deze winti’s kunnen ook van een mens bezit nemen, zowel in
goedaardige als in kwaadaardige zin.77 De bonoeman (medicijnman) of loekoe-
man (ziener) is een priester die in staat is een verbinding te leggen tussen de
mensen en de goden.78 Hij of zij kan ook genezingsrituelen verrichten en wordt
vaak geraadpleegd als therapeut. Een bonoeman geniet vanwege deze vaardig-
heden veel aanzien. Het feit dat zijn kunst geheim is, draagt bij aan zijn status.79

Uit een onderzoek van Knipscheer en Kleber in de zomer van 1998 naar
hulpzoekend gedrag van Surinamers met psychische klachten, bleek dat van een
onderzoekspopulatie van 292 Creoolse en Hindoestaanse Surinamers slechts
twee personen hulp hadden gezocht bij een spirituele genezer (in Suriname of
in Nederland) of bij een kerkelijke instantie. De overige respondenten hadden
in het reguliere circuit (huisarts, Riagg) hulp gezocht.80 Deze uitkomst ging
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tegen de verwachting in van de onderzoekers, die hadden verondersteld dat veel
Surinamers in tijden van psychische nood bij een bonoeman of loekoeman
zouden aankloppen.81 Uit dit onderzoek zou dus kunnen blijken dat voor veel
Surinamers winti in het dagelijkse leven geen prominente rol speelt, althans niet
waar het gaat om geestelijke nood.82 In de volgende hoofdstukken komen
voorbeelden aan de orde van strafzaken waarin verdachten wel degelijk een
beroep doen op winti invloeden ter verklaring van hun gedrag.83 

De godsdienst kent geen geschreven bronnen, geen formele organisaties,
tempels noch priesters en wordt veelal binnen de (grotere) familie uitgeoefend,
waarbij (oudere) vrouwen een belangrijke rol spelen.84 

Voor Surinamers afkomstig uit Paramaribo was winti veel meer beladen
met taboes dan voor mensen uit de binnenlanden van Suriname.85 Officieel was
het praktiseren van winti in Suriname verboden tot 1971, maar officieus werd
de godsdienst niet minder aangehangen.86 

Van belang in het kader van dit onderzoek is dat volgens het wintigeloof
iemand niet aansprakelijk is voor wat hij of zij doet tijdens een trance (het
‘hebben van winti’, het bezeten worden door een godheid). Hij of zij wordt door
de geest ‘bereden’ en wordt als een willoos werktuig.87 Zoals in de definitie van
Wooding hierboven wordt weergegeven: het bewustzijn van de persoon van wie
winti bezit hebben genomen, is uitgeschakeld. Met de winti heeft een andere
persoonlijkheid van de in trance verkerende bezit genomen.88

2.3.2  Voodoo

Het fenomeen voodoo is in de sfeer van de Nederlandse rechtspleging onder
andere aan de orde gekomen in de vermeende handel van minderjarige Nigeri-
aanse meisjes naar Nederland, België en Duitsland. De meisjes en hun familie
zouden zich door middel van een voodooritueel aan de handelaar verbonden
hebben. De handelaar zou beschikken over een voodoopakketje met daarin
lichaamseigen materiaal van de slachtoffers (haar, bloed, nagels). Het voodoo-
pakketje zou symbolisch zijn voor het wezen en het bestaan van het slachtoffer
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en degene die het in handen zou krijgen, zou het meisje volledig in zijn macht
hebben. In hoofdstuk 6, § 6.3.3.2 komen strafzaken aan de orde tegen mensen-
handelaren die zich van voodoobedreigingen zouden bedienen ter vergemakke-
lijking van het misdrijf. 

De associatie van voodoo met voodoopoppetjes, -pakketjes en het voorko-
men van zombies en weerwolven geeft deze religie een sinister karakter.89

Voodoo, of voudoun is een religie die wordt aangehangen door het grootste deel
van de inwoners van de republiek Haïti. De meeste Haïtianen zijn eveneens lid
van de rooms-katholieke kerk, de officiële staatskerk.90 Een definitie van
voodoo luidt: ‘een verzameling van rituelen en geloven van Afrikaanse origine,
vermengd met katholieke gebruiken’.91 Een andere, veel algemenere en neutrale
definitie is ‘het bestaan van een almachtig en bovennatuurlijk wezen van wie
alles dat op aarde gebeurt, afhangt’.92 

Er bestaan grote verschillen tussen de afzonderlijke groepen die de gods-
dienst aanhangen, omdat er geen centrale liturgie of doctrine is die voorschrijft
hoe de rituelen uitgevoerd dienen te worden.93 Voodoo gaat uit van één god, een
Opperwezen. Net als winti kent ook voodoo verschillende geesten die worden
vereerd en zijn er ‘priesters’ die de rituelen kennen. De rituelen gaan gepaard
met zang en dans, waarbij vaak bezetenheid en trance optreden. Bezetenheid is
een van de belangrijkste aspecten van voodoo: een van de vele goden of geesten
neemt bezit van een mens en dwingt door hem of haar aanbidding en offers af.94

De bezeten persoon raakt in trance en kan zich na afloop niets herinneren van
het gebeurde. Evenals het geval is bij wintibezetenheid kan de bezetene niet
verantwoordelijk worden gehouden voor wat hij doet tijdens de trance.95 

Evenals winti kent ook voodoo een zwarte kant: die van de magie en
betovering. Haïtianen geloven in het bestaan van vloeken en bezweringen die
ongeluk brengen.96 In deze kant van de religie huist de oorsprong van de
voodoopoppetjes of voodoopakketjes waarvan geloofd wordt dat ze magische
en onheilspellende krachten bezitten: degene die ze in zijn bezit heeft, kan zijn
slachtoffer ermee op afstand beïnvloeden en zelfs ondergeschikt maken aan zijn
wil. Het dragen van talismannen en amuletten kan helpen tegen negatieve
beïnvloeding door zwarte krachten. Ook rituele baden kunnen helpen om
onheil, bijvoorbeeld in de vorm van ziekte, tegen te gaan.97 

In hoofdstuk 6, § 6.2.2.2 wordt een strafzaak behandeld tegen twee vrou-
wen: de een afkomstig van de Antillen, de ander van de Dominicaanse Repu-
bliek. Zij zijn veroordeeld voor het nalaten van het verlenen van zorg aan een
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ziek kind. De vrouwen dachten dat het meisje dat leed aan een beginnende
hersenvliesontsteking bezeten was van een boze geest. Zij wilden de geest door
middel van een gewelddadig ritueel uitdrijven. Het kind is uiteindelijk aan de
gevolgen van een combinatie van ziekte, uitputting en mishandeling overleden.

2.4  Meisjesbesnijdenis98

2.4.1  Inleiding 

Meisjes- of vrouwenbesnijdenis, ook wel met een neutrale term genital modifi-
cation (‘aanpassing van de geslachtsdelen’)99 of met een minder neutrale term
female genital mutilation (‘vrouwelijke genitale verminking’)100 genoemd, is
een praktijk die vooral voorkomt in de zogenaamde Hoorn van Afrika. Dit is het
gebied in het oosten van Afrika waar de landen Ethiopië, Eritrea en Somalië
liggen. Het verschijnsel komt ook voor in Kenia en Mali en in sommige landen
in het zuidelijke deel van het Midden-Oosten, in het bijzonder in Jemen en
Oman.101 Hoewel deze landen vaak islamitisch zijn, is meisjesbesnijdenis geen
islamitisch gebruik,102 want in andere islamitische landen komt meisjesbesnijde-
nis niet voor. Ook komt het omgekeerde voor: in niet-islamitische landen als
Kenia en Ethiopië en ook onder christenen worden vrouwen wel besneden.103

De besnijdenis houdt in dat van een meisje een gedeelte van de ge-
slachtsorganen wordt ingesneden of weggesneden. De minst ingrijpende variant
is de zogenaamde clitoridectomie: het aanbrengen van een klein prikje in de
voorhuid van de clitoris of het wegsnijden van die voorhuid.104 Deze vorm van
meisjesbesnijdenis is het best te vergelijken met jongensbesnijdenis. De meest
ingrijpende variant is het wegsnijden van de grote en de kleine schaamlippen en
de clitoris,105 waarbij vervolgens de huiddelen aan elkaar worden genaaid, met
een kleine opening voor urine en menstruatiebloed. Dit dichthechten van de
wondranden wordt infibulatie genoemd.106 Tussen deze twee extremen komen
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nog andere vormen voor, waarbij meestal de clitoris gedeeltelijk of geheel
wordt verwijderd.107 

Meisjesbesnijdenis wordt meestal uitgevoerd door iemand die geen familie-
lid is. Er is wel sprake van uitdrukkelijke goedkeuring door de familie. De
besnijdenis is een rite de passage, een ritueel waardoor jonge meisjes vrouw
worden en persoonlijkheid krijgen.108 Na de besnijdenis zijn zij een volwaardig
lid van de stam en is hun huwbaarheid veiliggesteld.109 Besneden zijn staat voor
kuisheid en maagdelijkheid en onbesneden vrouwen kunnen uit hun familie of
stamverband worden verstoten. Vaak is er dan voor hen geen mogelijkheid een
economisch zelfstandig leven te leiden, waardoor ze gedwongen worden als
prostituee te gaan werken. Sociale controle speelt hierin een belangrijke rol110

en veel jonge meisjes kunnen dan ook niet wachten om besneden te worden om
op die manier een volwaardig lid van de gemeenschap te worden.111 Noties van
eer en schaamte spelen ook bij dit culturele gebruik een rol.112 De dag van de
besnijdenis is een feestdag en het meisje ontvangt cadeaus en felicitaties.113 In
oktober 1995 werd op initiatief van Nederland door de Verenigde Naties
unaniem een resolutie aangenomen die alle landen oproept tot uitbanning van
meisjesbesnijdenis.114 In Nederland zijn alle vormen van meisjesbesnijdenis
sinds 1993 officieel verboden,115 niet als apart delict maar als een bijzondere
vorm van kindermishandeling (artikel 300 e.v. jº artikel 304 lid 1 Sr). Strafza-
ken met betrekking tot meisjesbesnijdenis hebben zich nog niet voorgedaan,
maar er wordt van uitgegaan dat meisjesbesnijdenis ook in Nederland voor-
komt. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg schat dat jaarlijks ten minste
vijftig minderjarige meisjes besneden worden.116 

2.4.2  Gevolgen van de ingreep 

De medische complicaties van meisjesbesnijdenis voor de urinewegen en de
geslachtsorganen zijn legio en kunnen zich zowel op jongere als op latere
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leeftijd voordoen.117 Ook doen zich psychische problemen voor vanwege het
traumatische karakter van de ingreep (vaak is de moeder van het meisje degene
die haar de procedure laat ondergaan), de bijbehorende gezondheidsproblemen
en voortdurende pijn.118 In Nederland verblijvende migranten uit landen waar
meisjesbesnijdenis voorkomt, zijn nog weinig op de hoogte van deze complica-
ties en beschouwen ze als kenmerken die bij het leven van een vrouw horen.119

Overigens kunnen niet alleen bezwaren van medische aard worden opge-
worpen tegen meisjesbesnijdenis. Het gaat immers om een vorm van vermink-
ing die ingaat tegen de rechten van de vrouw op integriteit van haar lichaam en
op een niet-discriminatoire behandeling.120 Als er alleen bezwaren van medische
aard zouden zijn, zouden die kunnen worden weggenomen door de ingreep
onder hygiënische en pijnloze omstandigheden uit te voeren.121 Maar tegenover
het recht op integriteit van het lichaam staat weer het recht op het beleven van
de eigen cultuur, zoals onder andere neergelegd in artikel 27 Internationaal
Verdrag voor de Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR).122 Gevreesd wordt
dat de migratiesituatie meisjesbesnijdenis als markeringsritueel belangrijker
maakt, hoewel die migratiesituatie er tegelijkertijd ook toe kan leiden dat het
gebruik verdwijnt.123 Het is duidelijk dat besnijdenis in de meest extreme vorm
verminking inhoudt, een strafbaar feit dus, namelijk zware mishandeling (artikel
302 Sr). Tegelijkertijd is het gebruik diep geworteld in de culturele achtergrond
van degenen die het uitvoeren.124 Zonder besnijdenis heeft een meisje of vrouw
geen sociale toekomst.125 Het is echter onmogelijk een cultuurrelativistisch
argument in te brengen voor een praktijk die zo overduidelijk strijdt met de
belangrijkste mensenrechten.126 Een complicerende factor is bovendien dat het
gebruik juist door de vrouwen van een stam (moeders, grootmoeders) in stand
wordt gehouden.127 

2.4.3  De voor- en nadelen van specifieke strafbaarstelling 

De vraag kan toch al gesteld worden of strafbaarstelling wel een oplossing is
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voor deze problematiek. In de eerste plaats zijn veel migranten ervan op de
hoogte dat meisjesbesnijdenis bij wet verboden is.128 Bovendien is het opnemen
van een specifieke strafbaarstelling in de wet geen garantie voor een betere
opsporing en vervolging van diegenen die zich aan meisjesbesnijdenis schuldig
maken: België, Zweden en Groot-Brittannië kennen aparte wetgeving, maar die
heeft tot nog toe niet tot concrete casus geleid.129 In de derde plaats kan het
dreigen met strafmaatregelen ertoe leiden dat nog meer dan nu het geval is, de
besnijdenissen onder oncontroleerbare en gevaarlijke omstandigheden gaan
plaatsvinden.130 Veel waarschijnlijker is dat voorlichting en communicatie op de
lange termijn voor het verdwijnen van de traditie kunnen zorgen.131 

Ervan uitgaande dat strafbaarstelling inderdaad een mogelijkheid is, is een
politieke discussie gaande over de vraag of meisjesbesnijdenis in een aparte
strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht zou moeten worden opgenomen,
naast de algemene strafbaarstelling van (kinder)mishandeling van artikel 300 en
volgende Sr. De vorm van mishandeling die in dat artikel wordt strafbaar
gesteld, ziet op situaties waarbij een kind stelselmatig en langdurig het slachtof-
fer is van geweld. In geval van besnijdenis gaat het om een eenmalige gebeurte-
nis, die bovendien door de groep waarvan het slachtoffer deel uitmaakt wordt
gezien als een sociale norm: een daad van liefde en een ouderlijke plicht.132

Andere nadelen van een specifieke strafbaarstelling zijn de lastige bewijsvoe-
ring en het zogenaamde vereiste van dubbele strafbaarheid: om uitvoerders van
meisjesbesnijdenis te kunnen vervolgen die de besnijdenis in het buitenland
voltrekken, moet de ingreep in dat betreffende land eveneens strafbaar zijn. In
een land als Somalië is dit bijvoorbeeld niet het geval.133 De ouders kunnen wel
strafrechtelijk vervolgd worden als ze in Nederland meewerken aan de besnijde-
nis elders, bijvoorbeeld door het maken van afspraken met familieleden of het
sluiten van een overeenkomst met de besnijd(st)er. De ouders zijn dan strafbaar
op grond van medeplegen en/of uitlokken van de besnijdenis. Een nadeel van
deze methode is dat het meestal gaat om mondelinge afspraken en die zijn
moeilijk te bewijzen.134 Een andere mogelijkheid zou zijn de besnijdster te
vervolgen op basis van artikel 436 Sr: het onbevoegd uitoefenen van de
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geneeskunst.135 
In februari 2004 werd naar aanleiding van een rapport van de hand van Van

der Kwaak en anderen (2003) een voorstel voor speciale strafbaarstelling
gedaan door VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali in de Volkskrant.136 Zij pleitte
ervoor meisjes die afkomstig zijn uit zogenaamde risicolanden regelmatig te
controleren op symptomen die kunnen wijzen op besnijdenis. Nieuw binnen-
gekomen migranten moeten in ieder geval worden gecontroleerd. Elke ontdekte
verminking moet strafrechtelijk worden vervolgd. Minister Donner van Justitie
heeft in diezelfde maand in een notitie137 aan de Tweede Kamer aangekondigd
ouders die hun dochter in het buitenland laten besnijden, strafbaar te stellen. Hij
heeft hiermee op het vereiste van dubbele strafbaarheid voor meisjesbesnijdenis
een uitzondering gemaakt: dit vereiste wordt in geval van meisjesbesnijdenis
losgelaten. Doel van de strafbaarstelling is het afgeven van een krachtig signaal
aan de betreffende ouders en het vooropstellen van de Nederlandse norm. 

Er kunnen vraagtekens geplaatst worden bij het voorstel van Hirsi Ali. Het
belangrijkste argument tegen het voorstel is dat daarmee een ongeoorloofd
onderscheid wordt gemaakt tussen bevolkingsgroepen op basis van levensover-
tuiging. Dit is strafbaar op grond van artikel 137g Sr. In de tweede plaats is een
medisch onderzoek aan het lichaam en dan in het bijzonder aan de geslachtsde-
len,138 niet uit te voeren zonder toestemming van de betrokkene. In het geval
van een minderjarig kind zullen de ouders toestemming moeten geven het kind
te (laten) onderzoeken en het is de vraag of zij dat zullen doen. Verder is het
vaak onduidelijk wie de besnijdenis heeft uitgevoerd. Dit zullen vaak niet de
ouders zijn en het is de vraag of ten aanzien van hen kan worden bewezen dat
zij tot de besnijdenis opdracht hebben gegeven of die bijvoorbeeld hebben
uitgelokt. Naast deze twijfels aan de handhaafbaarheid van een specifieke
strafbaarstelling wordt als kritiek gehoord dat een dergelijke behandeling
rechtsongelijkheid in de hand zou werken die een negatieve reactie kan
oproepen van de te controleren groep.139 Het ene kind wordt immers wel aan
controle van het lichaam onderworpen en het andere kind niet. Als tegenargu-
ment is te opperen dat ook symboolwetgeving, die niet uitblinkt in handhaaf-
baarheid, toch een intentieverklaring is. Op die manier kan strafbaarstelling in
voorlichting en communicatie een belangrijke rol spelen: duidelijkheid leidt tot
bekendheid.140 

Pharos, het kenniscentrum voor vluchtelingen, is in 2000 gestart met het
project ‘Vrouwenbesnijdenis: van beleid naar praktijk’. Het project heeft als
doel vrouwenbesnijdenis uit te bannen door middel van voorlichting binnen de
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verschillende Afrikaanse gemeenschappen in Nederland.141 Ook in de betreffen-
de landen in Afrika worden initiatieven ontplooid om meisjesbesnijdenis tegen
te gaan.142 Minister Hoogervorst heeft eind april 2004 als reactie op het rapport
van Bartels en anderen opdracht gegeven voor een onderzoek naar de mate
waarin genitale verminking in Nederland plaatsvindt. Dit ter voorbereiding van
vervolgonderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van strafbaarstelling.
Dat vervolgonderzoek werd uitgevoerd onder leiding van de adviescommissie-
Sanders en resulteerde in drie publicaties.143 De commissie heeft onder andere
de navolgende aanbevelingen gedaan aan de overheid. In de eerste plaats moet
de verjaringstermijn voor vrouwelijke genitale verminking worden verlengd
door die te laten beginnen op de achttiende verjaardag van het slachtoffer. Ten
tweede moeten artsen en andere hulpverleners een meldplicht krijgen zodat
relevante delen van het medische dossier gemakkelijker in het strafdossier
kunnen worden opgenomen. De derde aanbeveling is dat artikel 304 Sr (mis-
handeling) wordt uitgebreid met een extra lid, waarin verminking van de
genitaliën van minderjarige meisjes als strafverzwarende omstandigheid wordt
genoemd. Verder moeten de artikelen 5 en 5a Sr (strafbaarheid van Nederlan-
ders in het buitenland respectievelijk strafbaarheid van in Nederland wonende
of verblijvende vreemdelingen) worden uitgebreid met specifieke strafbaarstel-
ling voor verminking van de genitaliën van minderjarige meisjes, om op die
manier elders uitgevoerde besnijdenissen van in Nederland woonachtige
meisjes te kunnen vervolgen.144 Het kabinet heeft in reactie op de aanbevelingen
van de Commissie-Sanders aangekondigd een aantal maatregelen te nemen op
het gebied van welzijn en gezondheidszorg. Specifieke strafbaarstelling van
meisjesbesnijdenis overweegt het kabinet niet omdat daarvan geen extra effect
verwacht wordt, wel wordt de verjaringstermijn verlengd in overeenstemming
met het advies van de commissie.145 

2.5  Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn verschillende culturele tradities behandeld die met de
Nederlandse strafrechtspleging in aanraking zijn gekomen en/of waarover op
strafrechtelijk beleidsterrein is gediscussieerd. Het gaat om gebruiken die zijn
geworteld in de tradities van de betreffende groepen en die als gevolg van
migratie soms enigszins van vorm of betekenis veranderen, maar niet per se
verdwijnen. Als deze tradities naar Nederlands recht strafbare feiten opleveren,
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rijst de vraag of door middel van het strafrecht grenzen aan de uitoefening
kunnen en moeten worden gesteld, bijvoorbeeld door aparte strafbaarstelling
(zoals bij meisjesbesnijdenis), door uitbreiding van het daderschap (eventuele
betrokken familieleden vervolgen in geval van eerwraak) of door zwaardere
straffen voor de daders ter preventie (eveneens bij eerwraakgevallen). 

Eer en schaamte zijn twee begrippen die in veel samenlevingen een
belangrijke rol spelen. In het bijzonder in kleinschalige gemeenschappen, waar
mensen in verschillende verbanden tot elkaar staan, kunnen eer en schaamte een
dominante betekenis krijgen. In Nederland is de twee begrippen nieuw leven
ingeblazen met de komst van migranten die de familie-eer desnoods door
middel van geweld willen handhaven. Vrouwen en meisjes dienen zich kuis en
ingetogen (maagdelijkheid en bedekking van het lichaam) te gedragen, want
van hun seksuele eerbaarheid hangt het aanzien af van de mannen die voor hen
verantwoordelijk zijn. In de jurisprudentie is een aantal voorbeelden terug te
vinden van strafzaken tegen (voornamelijk) mannen die door middel van
geweld de geschonden familie-eer hebben willen herstellen. Net alleen eer-
wraak en bloedwraak (een vete tussen twee of meer groeperingen waarbij over
en weer slachtoffers worden gemaakt om elkaar te wreken), ook het verschijnsel
schaking vloeit voort uit de leidende rol die de begrippen eer en schaamte in
sommige migrantengemeenschappen hebben. In geval van schaking ontvoert
een jongen het meisje met wie hij wil trouwen, om op die manier een huwelijk
af te dwingen. Niet altijd wordt het meisje tegen haar zin ontvoerd. Na de
schaking kunnen de ouders van het meisje niet meer instaan voor haar maagde-
lijkheid en wordt meestal toestemming gegeven voor een huwelijk met de
ontvoerder. De Hoge Raad heeft in 1990 twee keer te maken gehad met een
geval van schaking. Een aantal respondenten kent het verschijnsel uit de eigen
praktijk. Als bij de ontvoering geweld wordt gebruikt, komt justitie meestal in
actie om het meisje te bevrijden. Uitgangspunt is dat het meisje niet gedwongen
moet worden tot een huwelijk, maar hierin een keuze moet hebben. Die
strafrechtelijke aanpak heeft ondanks de achterliggende goede bedoelingen niet
altijd het gewenste effect: het meisje wordt bevrijd, maar trouwt na enige tijd
(onder druk van de familie?) toch met haar ontvoerder. 

Voodoo en winti zijn twee begrippen die vaak met elkaar verward worden.
Het gaat hier om twee godsdiensten of levensbeschouwingen die gemeen
hebben dat ze wortels hebben in Afrika en vermengd zijn geraakt met christelij-
ke noties. Beide godsdiensten kennen verschillende goden of geesten die van
een mens bezit kunnen nemen. Winti is een godsdienst die vooral door Creoolse
Surinamers wordt gepraktiseerd, voodoo is afkomstig uit Haïti. In Nederland is
een aantal strafzaken bekend waarin ofwel voodoo ofwel winti een rol speelde.
Voodoo was aan de orde bij de smokkel van Nigeriaanse meisjes die als
prostituee naar Nederland werden gehaald. Door middel van zogenaamde
voodoo-pakketjes werden de meisjes afhankelijk gemaakt van de handelaar.
Winti heeft een rol gespeeld in strafzaken waarin de verdachten geweld
gebruikten tegen anderen omdat ze dachten dat het slachtoffer door een boze
geest bezeten was of zwarte magie kon aanwenden.
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De traditie van het besnijden van meisjes om op die manier hun maagdelijk-
heid te garanderen, heeft in Nederland nog nooit tot een concrete strafzaak
geleid. Meisjesbesnijdenis houdt in de meest extreme vorm in dat de grote en de
kleine schaamlippen, evenals de clitoris van een jong meisje worden verwij-
derd, waarna de wondranden aan elkaar worden gehecht met slechts een kleine
opening voor het doorlaten van urine en menstruatiebloed. Hoe kleiner de
opening is, hoe mooier het meisje wordt gevonden. De medische en psychische
gevolgen van deze ingreep zijn legio en dat is een van de redenen waarom
wereldwijd wordt gestreden tegen meisjesbesnijdenis. De traditie is diepgewor-
teld in verschillende Afrikaanse landen en het zijn vooral de vrouwen die haar
in stand houden. Als gevolg van migratie verspreidt het gebruik zich naar
andere delen van de (westerse) wereld. Vermoed wordt dat in Nederland
jaarlijks minstens vijftig minderjarige meisjes worden besneden en dat is de
reden dat op politiek niveau vaak over het onderwerp gediscussieerd wordt. Het
gaat dan voornamelijk over de vraag hoe preventie op de beste manier tot stand
kan worden gebracht. Ook strafbaarstelling van degene die de besnijdenis
uitvoert, dan wel die een besnijdenis niet voorkomt, is onderwerp van politiek
debat geweest. Strafbaarstelling (algemeen op basis van kindermishandeling of
specifiek) lijkt een onvoldoende preventieve werking te hebben en daarom
wordt ook gestreefd naar een zo goed mogelijke voorlichting, zowel in de
landen van herkomst als in de landen die vluchtelingen opnemen uit gebieden
waar meisjesbesnijdenis voorkomt. 

In dit hoofdstuk is naar aanleiding van eerwraak en meisjesbesnijdenis de
vraag aan de orde gekomen of een aparte strafbaarstelling en/of het zwaarder
straffen van degenen die zich schuldig maken aan de toepassing van cultuurge-
relateerd geweld noodzakelijk of wenselijk is. Op het eerste gezicht lijkt die
uitbreiding van de strafbaarheid aantrekkelijk: er wordt een duidelijk signaal
afgegeven en dergelijke ernstige misdrijven zouden ook niet voor een milde
straf in aanmerking mogen komen, zeker niet als de rechten van het slachtoffer
daarmee ernstig worden geschonden. Het is echter de vraag of ook op de lange
termijn een dergelijke ‘vlucht in repressie’ aan te bevelen is. Als het gaat om
diepgewortelde tradities, zijn die dan wel door middel van het strafrecht tegen
te gaan? Zou voorlichting niet een veel beter effect hebben? De strafzaken
gebaseerd op cultuurgerelateerd geweld vormen waarschijnlijk maar een topje
van de ijsberg. 





1 Ook wel occidentalisme tegenover oriëntalisme genoemd. In de negentiende eeuw was
deze tegenstelling gebaseerd op ras, in de twintigste eeuw, althans volgens sommige
schrijvers, op cultuur, zie Said, 1985. 

2 Abu-Lughod, 1991, p. 144.

Hoofdstuk 3 

Van cultureel delict 
naar culturele (straf)zaak

3.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet waarom het begrip ‘culturele strafzaak’ voor
dit onderzoek een bruikbaarder term is dan het veel gehanteerde begrip ‘cultu-
reel delict’. Uitgangspunt is dat het culturele aspect van een strafzaak niet
‘zomaar’ aanwezig is, maar in de loop van de behandeling van de zaak gecon-
strueerd wordt. Het culturele aspect kan benadrukt worden, of juist gerelati-
veerd. Dit kan door de verschillende bij de behandeling van de zaak betrokken
actoren gebeuren. 

In dit hoofdstuk wordt de theorievorming rond het cultuurbegrip behandeld.
Daarna wordt het begrip culturele strafzaak afgebakend. In het theoretische
gedeelte komen de volgende onderwerpen aan de orde. Allereerst wordt inge-
gaan op de term ‘cultureel delict’ en de definities die ervan bestaan, waarna een
omschrijving volgt van het begrip ‘culturele strafzaak’ (§ 3.2). Vervolgens komt
het cultuurdebat aan de orde (§ 3.3). Academici die zich bezighouden met het
cultuurbegrip (van oudsher antropologen, maar tegenwoordig ook bijvoorbeeld
multiculturalisten, onder andere in de rechtsfilosofie en bedrijvers van de
zogenaamde cultural studies) debatteren al jaren over de invulling ervan. Lang-
zamerhand werd het zogenaamde ‘oude’ cultuurbegrip, dat wordt geassocieerd
met kolonialisme en etnocentrisme (het Westen tegenover de rest van de
wereld1 en ook cultuur als synoniem voor beschaving2) verlaten. In de zoektocht
naar een ‘nieuw’ cultuurbegrip wordt geprobeerd aansluiting te vinden bij de
historische en politieke ontwikkelingen van de laatste decennia. Volgend op het
cultuurdebat komen eveneens de tegenwoordig veel gebruikte termen culturalis-
me en constructivisme aan bod. In paragraaf 3.3.6 wordt het cultuurbegrip in dit
onderzoek behandeld en in paragraaf 3.3.7 de term ‘culturele achtergrond’. 

In paragraaf 3.4 wordt een theorie van sociale constructie van maatschap-
pelijke verschijnselen behandeld. Deze theorie, die onder andere in de crimino-
logie gebruikt wordt, gaat ervan uit dat bepaalde sociale gebeurtenissen (en
vooral die gebeurtenissen die als problematisch worden ervaren) niet ‘zo maar’
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3 Vgl. Oude Breuil, 2005, p. 63. 
4 Strijbosch, 1991, p. 666.

tot stand komen, maar in het leven worden geroepen door middel van een
zichzelf versterkend definiëringproces. De media spelen in dit proces een
belangrijke rol: zij signaleren een verschijnsel, definiëren het als problematisch,
ontlokken daarmee een reactie vanuit de samenleving (dit probleem moet wor-
den opgelost!), de media schrijven weer over die reactie enzovoorts. Die sociale
constructietheorie speelt zich af op macroniveau: de samenleving. Voor dit
hoofdstuk wil ik deze theorie vertalen naar microniveau, omdat in geval van een
culturele strafzaak eveneens sprake is van een constructie. Het culturele aspect
aan een strafzaak ‘is’ er niet zomaar, dat wordt in het proces van opsporing en
vervolging geconstrueerd. Alle bij een dergelijke strafzaak betrokken actoren
spelen een rol bij het bepalen of en zo ja in hoeverre aan de culturele achter-
grond aandacht wordt besteed. Die actoren zijn de verdachte, diens raadsman,
de politie, het openbaar ministerie, de rechter, de media en de eventueel
ingeschakelde tolk en/of cultuurdeskundige. Al deze actoren kunnen hun eigen
redenen hebben om het culturele aspect van een strafzaak te benadrukken of
juist te relativeren dan wel te bagatelliseren. Aan de hand van een drietal straf-
zaken wordt de rol van de verschillende actoren in de constructie van het
culturele aspect verduidelijkt. 

In paragraaf 3.5 volgt nogmaals de definitie van het begrip ‘culturele straf-
zaak’ en wordt de term nader afgebakend aan de hand van het cultuurdebat en
de theorie van de sociale constructie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
aantal conclusies (§ 3.6). Ten overvloede zij gezegd dat het in dit alles van
belang is in het oog te houden dat het Nederlandse strafprocesrecht evenzeer
een cultureel product is als de zaken die erin afgehandeld worden. Een veel
voorkomende blinde vlek – die ook in de volgende hoofdstukken nog aan de
orde zal komen – is dat alleen allochtonen geacht worden ‘een’ cultuur te
hebben en de autochtone samenleving niet.3 

3.2  Culturele delicten

Van de term ‘cultureel delict’ bestaan twee definities. De eerste luidt als volgt:
gedragingen, strafbaar volgens (het, mijn toevoeging, MS) strafrecht, maar
toelaatbaar (of minder ontoelaatbaar, mijn toevoeging, MS) volgens intern recht
van de sociale groep – meestal een migrantengroep – waartoe de justitiabele
behoort.4 In deze definitie wordt het aspect ‘cultuur’ niet verder uitgewerkt. De
definitie heeft weliswaar een rechtspluralistisch karakter, maar daarmee wordt
niet goed duidelijk wat er ‘cultureel’ is aan een cultureel delict. De definitie van
Strijbosch heeft een rechtsantropologische invalshoek, waarbij verschillende
rechtssystemen met elkaar vergeleken worden en niet zozeer de beleving van de
individuele verdachte, in het bijzonder diens beleving van de invloed van diens
culturele achtergrond op de totstandkoming van het strafbare feit. 
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5 Van Broeck, 2001, p. 5.
6 Yeşilgöz en Van Meel, 2001.
7 Van Rossum en Hoogendoorn, 1997.
8 Knoops, 1998.
9 Van Broeck, 2001.
10 Van Rossum en Hoogendoorn, 1997.
11 Vgl. Yeşilgöz en Harchaoui, 2003, p. 72-73.
12 Wiersinga spreekt in haar dissertatie ook van ‘culturele zaken’, maar laat de precieze

betekenis van de term in het midden (Wiersinga, 2002, p. 16). 

De tweede definitie is uitgebreider: een cultureel delict is een handeling van
een lid van een minderheidscultuur, welke handeling volgens het rechtssysteem
van de dominante cultuur een strafbaar feit vormt. Dezelfde handeling wordt
echter in de ogen van de groep van waaruit de verdachte afkomstig is, gedoogd,
geaccepteerd als normaal gedrag of zelfs aanbevolen onder bepaalde omstandig-
heden.5 In deze omschrijving is, duidelijker dan in die van Strijbosch, plaats
ingeruimd voor de beleving van het individu. Die beleving is in de strafrechte-
lijke context van belang, omdat in de meeste culturele strafzaken de individuele
gedraging van de verdachte centraal staat. De definitie van Van Broeck gaat
echter ook uit van het bestaan van verschillende rechtssystemen naast elkaar,
waarmee de definitie eerder geschikt lijkt voor een discussie op macroniveau
dan op microniveau. 

Samengevat kom ik aan de hand van deze twee omschrijvingen en mijn
eigen onderzoeksbevindingen tot de volgende omschrijving van een cultureel
delict: een cultureel delict is een strafbaar feit, vaak ernstig van aard, uit de
categorie van de levensdelicten of het relationele geweld, welk feit in de groep
van waaruit de verdachte afkomstig is meestal eveneens strafbaar is, maar in
bepaalde omstandigheden minder ontoelaatbaar wordt geacht. 

In de literatuur die handelt over culturele achtergronden en strafrecht komen
behalve de term ‘cultureel delict’ ook andere termen voor die hetzelfde beschrij-
ven, zoals ‘cultuurgerelateerde misdaad’,6 ‘cultureel geïnspireerde delicten’,7
‘transcultureel bepaalde delicten’8 en ‘cultureel gemotiveerde misdaad’.9 Hoe-
wel allemaal iets verschillend van redactie, hebben deze termen alle betrekking
op de strafbare gedraging zelf. Uitgegaan wordt van het ‘uitheemse’10 van het
delict en de onbekendheid ermee van degenen die ermee in aanraking komen:
politie, justitie, rechters en advocaten.

In dit onderzoek wordt de nadruk niet gelegd op het exotische van een
bepaalde strafrechtelijke gedraging, maar op de constructie ervan in de loop van
het strafproces. Uitgangspunt daarbij is dat het ‘culturele’ van een bepaald
delict er nooit zomaar ‘is’, maar dat dit aspect geconstrueerd, gemaakt, wordt in
de loop van het strafproces.11 Alle actoren die bij dit strafproces betrokken zijn,
drukken hun stempel op de strafzaak, daarbij het culturele aspect benadrukkend
dan wel negerend. Om die reden wordt een ‘nieuw’ begrip12 geïntroduceerd dat
deze constructie erkent en ruimte biedt aan de invloed van het strafproces op de
aanwezigheid van cultuur in een bepaalde strafzaak. Het begrip dat gebruikt
wordt in plaats van de term cultureel delict, is de term culturele strafzaak: een
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13 Koenis, 2002, p. 49-50.
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strafzaak waarin op enig moment in de procedure door een van de betrokken
actoren een beroep wordt gedaan op de invloed van de culturele achtergrond
van de verdachte op het strafbare feit, waarbij die culturele achtergrond ook in
de berechting van de gedraging een rol zou kunnen worden toegedicht. 

In de loop van dit onderzoek zal de term cultureel delict hier en daar nog
voorkomen, wanneer het enkel gaat om de strafbare gedraging als zodanig. De
term culturele strafzaak zal dan gebruikt worden om aan te geven wat de
straf(proces)rechtelijke reactie op de gedraging geweest is. 

3.3  Het cultuurdebat

3.3.1 Inleiding

Het is van belang stil te staan bij de afbakening van het begrip cultuur, omdat
de manier waarop cultuur gedefinieerd wordt, consequenties heeft voor de
bestudering ervan. Die definitie is niet gemakkelijk, omdat ‘cultuur’ een
zogenaamd essentially contested concept13 is: een fundamenteel omstreden
begrip waarover nooit eenstemmigheid zal worden bereikt vanwege zijn
complexiteit, openheid en tegenstrijdige interpretaties. Een begin kan worden
gemaakt met het onderscheiden van wat cultuur is (een definitie van cultuur) en
wat cultuur doet (de toepassing van cultuur en/of een bepaalde cultuurdefinitie).
In het zogenaamde cultuurdebat (wat voornamelijk in de jaren negentig van de
vorige eeuw gevoerd werd tussen antropologen en andere sociale en politieke
academici), werd zowel getwijfeld aan de betekenis van het begrip cultuur als,
samenhangend daarmee, aan het analytische vermogen ervan. Sommige
schrijvers wilden het begrip vervangen door een andere term, bijvoorbeeld
‘discours’ of ‘praktijk’.14 Voor weer anderen had het begrip volledig afgedaan
en was het dood.15 

In deze paragraaf wordt dieper op het cultuurdebat ingegaan. De kritiek op
het zogenaamde ‘oude’ cultuurbegrip wordt behandeld in paragraaf 3.3.2 en de
voorstellen voor een ‘nieuwe’ visie op cultuur in paragraaf 3.3.3. Vervolgens
worden twee toepassingen van het cultuurbegrip behandeld, te weten het
zogenaamde culturalisme (§ 3.3.4) en het constructivisme (§ 3.3.5). Deze twee
termen komen geregeld aan de orde in publicaties over interculturalisering van
bijvoorbeeld overheidsdiensten en gaan ieder uit van een bepaald cultuurbegrip.
Omwille van het begrip worden de beide termen hieronder als twee tegenpolen
gepresenteerd. In werkelijkheid sluit een constructivistische opvatting een
culturalistische niet uit en vice versa: het zijn begrippen die eigenlijk slechts
gradueel van elkaar verschillen.

In paragraaf 3.3.6 wordt aangegeven welk cultuurbegrip en welke toepas-
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beeld de uitspraak dat de toekomst ‘bewolkt’ is. Het begrip ‘toekomst’ is iets abstracts, terwijl
‘bewolking’ iets concreets is. Beide termen verhouden zich dus niet goed tot elkaar. 

21 Vgl. Pierik, 2004, p. 524.

sing ervan in dit onderzoek zullen worden gebruikt. In samenhang daarmee
wordt in paragraaf 3.3.7 een benadering gegeven van het bepalen van iemands
‘culturele achtergrond’, een term die veel wordt gebruikt maar vaak zonder
definitie blijft. Paragraaf 3.3.8 bevat een aantal conclusies. 

3.3.2  Kritiek op het oude cultuurbegrip

Over de term cultuur is in de antropologie sinds jaren discussie gaande. De
onenigheid is ingegeven door ontevredenheid over het begrip cultuur dat
gaandeweg een negatieve bijklank had gekregen van kolonialisme en racisme.
Vooral de vroege antropologen (einde van de negentiende, begin van de
twintigste eeuw) zouden zich hieraan schuldig hebben gemaakt. Het oude
begrip was etno- of europacentristisch: het projecteerde het eigen culturele
systeem op andere culturen.16 In deze zin fungeert het oude cultuurbegrip
absoluut: de westerse cultuur moet over de hele wereld gelden; de sterkste partij
legt haar norm op aan andere groepen.17 Ook het begrip cultuur zelf werd in die
tijd geassocieerd met ‘beschaving’: een van de eerste definities van cultuur is
afkomstig van de Britse antropoloog E.B. Tylor. ‘Cultuur of beschaving, in
brede, etnografische zin, is dat complexe geheel van kennis, geloof, kunst,
normen, recht en gebruiken, en alle andere vaardigheden en gewoonten die de
mens verwerft als een lid van de gemeenschap.’18 

De periode waarin cultuur werd gezien als een alomvattend systeem van
betekenisgeving heeft een belangrijke verdienste gehad. Die verdienste is het
cultuurrelativisme, dat in de volgende paragraaf uitgebreider besproken wordt.
Eerst wordt hier in een aantal (deels uit elkaar voortvloeiende) punten de kritiek
op het oude cultuurbegrip samengevat.19 

Het oude cultuurbegrip gaat uit van reïficatie (‘verding(e)lijking’ in goed
Nederlands): volgens Van Dale de gedachte dat een abstract concept over
materiële realiteit beschikt,20 of ook wel het toekennen van handelingsvaardig-
heid aan een concept.21 Met andere woorden, iets abstracts (‘cultuur’) wordt
gemaakt tot iets concreets. Aan het begrip cultuur worden dus eigenschappen
toegekend die niet passen bij haar abstracte karakter. Het oude cultuurbegrip is
primordialistisch: cultuur is een vaststaand concept dat door de tijd heen on-
veranderlijk blijft. Cultuur wordt gezien als een autonoom ‘systeem van bete-
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kenis’ dat onbeïnvloedbaar is door politieke en historische ontwikkelingen.22

Het oude cultuurbegrip is deterministisch: het gaat ervan uit dat een individu in
zijn doen en laten door zijn cultuur ‘bepaald’ wordt; hij heeft geen eigen
beslissingsmacht. Hiermee samenhangend is de kritiek dat het oude cultuurbe-
grip geen ruimte voor het individu laat: als het leven van een persoon helemaal
door zijn cultuur bepaald wordt, heeft die persoon dus geen mogelijkheid om
zich aan zijn cultuur of gedeelten daarvan te ontrekken. Het oude cultuurbegrip
erkent niet dat er variatie is tussen de onderlinge leden van een cultuur. Bij een
bepaalde cultuur horen bepaalde vaste kenmerken waaraan ook alle leden van
die cultuur voldoen. Bij dit uitgangspunt horen aannames als ‘alle Somaliërs
besnijden hun dochters’, of ‘alle islamieten zijn fundamentalisten’. Samenhang-
end met deze kritiek is de beschuldiging dat het oude cultuurbegrip geen oog
heeft voor overlap en uitwisseling tussen verschillende culturen. Het oude
begrip gaat uit van culturen als autonome stelsels die naast elkaar bestaan, maar
waartussen geen contact mogelijk is.23 Omdat culturen werden gezien als
autonome stelsels werd er door de oude antropologen stilzwijgend van uitge-
gaan dat een cultuur voor de leden ervan altijd ‘goed’ zou zijn: een zelfvoorzie-
nend systeem waarin mensen zich op hun plaats voelen. 

3.3.3  Cultuurrelativisme 

3.3.3.1  Kenmerken 
Het cultuurrelativisme werd in de eerste helft van de twintigste eeuw geïntrodu-
ceerd als reactie op het europacentrisme dat de culturele antropologie tot die tijd
gedomineerd had.24 Cultuurrelativisme, dat uitgaat van verscheidenheid en als
grondidee heeft dat alle culturen gelijkwaardig zijn,25 is volgens een definitie
van Herskovits (1952) gebaseerd op het principe dat (waarde)oordelen voortko-
men uit ervaring en dat ervaring door ieder individu wordt geïnterpreteerd in
termen van zijn eigen enculturatie (conditionering in de eigen cultuur). Univer-
sele uitspraken over een bepaalde cultuur zijn niet te doen, omdat een cultuur
per definitie enkel te kennen is van binnenuit. Een buitenstaander kan een
andere cultuur dan de zijne niet kennen en daarmee kan hij over een andere
cultuur geen waardeoordeel vellen.26 Men dient zich te onthouden van welk
waardeoordeel dan ook om zo een objectieve kennis van andere culturen te
verwerven.27 Uitspraken over wat bijvoorbeeld in westerse ogen ‘normaal’ en
wat ‘abnormaal’ is, zijn per definitie cultureel bepaald: niemand kijkt met ‘on-
gerepte ogen’ de wereld in.28 Daarmee leidt cultuurrelativisme dus ook tot een
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vorm van ethisch relativisme: het idee dat de moraal, waarden, die deel uitma-
ken van de cultuur van een samenleving, niet gelden op zichzelf, maar alleen
binnen de context van die samenleving. Universeel geldende morele oordelen
kunnen als gevolg daarvan niet bestaan.29 Cultuurrelativisme leidt dus onvermij-
delijk tot een houding van tolerantie.30 

Een tweede kenmerk van cultuurrelativisme is het gegeven dat verschillen-
de culturen onderling verschillende instituties kennen om bepaalde
maatschappelijke verschijnselen te ordenen. Voorbeelden hiervoor kunnen
worden gevonden in incesttaboes, afstammingsregels en dergelijke.31 Volgens
het cultuurrelativisme is ook in deze instituties geen waardenhiërarchie aan te
brengen: ieder van hen functioneert in de eigen cultuur op de beste manier. Een
uitspraak als ‘monogamie is beter dan polygamie’ bijvoorbeeld is dan ook niet
hard te maken.32 

De opkomst van deze relativistische visie hing samen met schaamte over
een verleden van kolonialisme en slavernij.33 In de periode van het kolonialisme
werd immers de orde van de machthebber superieur geacht aan die van het
onderworpen volk. Bepaalde inheemse gebruiken en instituties (bijvoorbeeld
het inheemse rechtssysteem) werden, soms met toepassing van geweld, ver-
vangen door instellingen van de kolonisator. 

3.3.3.2  Kritiek
Hoewel het cultuurrelativisme een verbetering inhield ten opzichte van de
situatie van etnocentrisme, is op het relativisme een aantal kritiekpunten te
noemen. Het eerste is dat het vroege relativisme een deterministisch en conser-
vatief karakter heeft: culturen zijn gegeven grootheden, de mens is geconditio-
neerd in zijn eigen cultuur en zijn denken en handelen wordt door die cultuur
bepaald. Er is geen ruimte voor creativiteit of vrijheid voor de mens: hij is
onlosmakelijk gebonden aan zijn traditie. Bovendien is er geen ruimte voor
andere factoren die invloed uitoefenen op het gedrag van een mens, zoals
psychische, sociale en biologische.34 In deze zin is cultuurrelativisme verbonden
aan het kolonialisme: eenmaal onderworpen aan een westerse kolonisator,
moesten de inheemse culturen zoveel mogelijk intact blijven, om te voorkomen
dat er liberaliseringsbewegingen zouden ontstaan die de macht van het kolonia-
le systeem zouden ondergraven. Op die manier bestendigt het cultuurrelativisme
de ongelijkheid tussen culturen, in plaats van die op te heffen.35 Meer recent
hebben relativisten erkend dat culturen dynamisch zijn en aan verandering
onderhevig, zodat het verwijt van conservatisme aan kracht inboet.36 
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Een tweede punt van kritiek is dat cultuurrelativisme lijdt aan de kwaal die
alle andere vormen van relativisme bedreigt: het bevat de pretentie een univer-
sele geldingskracht te hebben, maar die pretentie ondermijnt tegelijkertijd haar
eigen boodschap. Ook het oordeel van de cultuurrelativist is relatief en alleen
geldig binnen zijn eigen culturele conditionering van bijvoorbeeld de weten-
schappelijke gemeenschap.37 

Een derde kritiekpunt is dat cultuurrelativisme geen daadwerkelijke op-
lossing is voor het ongedaan maken van etnocentrisme, omdat het in feite
etnocentrisme bestendigt: omdat iedere cultuur alleen binnen zichzelf beoor-
deeld kan worden, kan binnen iedere cultuur etnocentrisme voortbestaan: het
etnocentrisme van de ene cultuur is niet slechter dan het etnocentrisme van een
andere cultuur. Etnocentrisme wordt op deze manier niet opgeheven, maar als
het ware in een serie geplaatst en veralgemeniseerd.38 

In de vierde plaats kan als kritiek op het cultuurrelativisme worden ge-
noemd dat het intolerantie, onderdrukking en wreedheid die binnen culturen kan
bestaan en die nadelig kunnen zijn voor diegenen die leven in die betreffende
cultuur, niet kan veroordelen: hoe kan een moreel oordeel worden uitgesproken
over een andere cultuur, als alle culturen gelijkwaardig zijn39 en vrijheid en
rechtvaardigheid worden overgelaten aan de toevallige samenleving waartoe
iemand behoort?40 Cultuurrelativisme geeft geen bevredigend antwoord op de
vraag waarom het goed is tolerant te zijn,41 zeker ten opzichte van culturen
waarin duidelijk moreel verwerpelijke elementen aan te wijzen zijn. In het
dwingend opleggen van tolerantie is relativisme bovendien absolutistisch,
waarmee het relativisme opgeheven wordt.42

Volgens sommige cultuurrelativisten moeten inhumane en autoritaire
regimes niet getolereerd worden, maar kan verzet daartegen uitsluitend voort-
komen uit de eigen cultuur. Anderen dienen zich daarmee niet te bemoeien.43

Anderen gaan verder en stellen dat tolerantie niet het kernbegrip van (cultuur-)
relativisme is, maar dat het gaat om enculturatie: het onbewust verwerven van
de categorieën en standaarden van een cultuur, wat ertoe leidt dat waardeoorde-
len cultureel bepaald zijn. Tegelijkertijd leidt enculturatie tot etnocentrisme: de
overtuiging dat de eigen morele opvattingen superieur zijn aan die van
anderen.44 Dat alles doet er niet aan af dat het best mogelijk is voor de cultuur-
relativist kritiek te leveren op gewoontes en gebruiken uit een andere dan zijn
eigen cultuur, als hij zich maar realiseert dat zijn kritiek gebaseerd is op
etnocentrisme en een vorm van cultureel imperialisme kan zijn. In die redene-
ring is er ruimte om in te grijpen in gemeenschappen waar culturele gebruiken
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gepraktiseerd worden die tegen de grondwaarden van de relativist indruisen.
Ingrijpen is in een dergelijk geval beter, of in ieder geval minder slecht dan
etnocentrisme en cultureel imperialisme.45 Deze vorm van cultuurrelativisme
bestrijdt de constatering die door Lemaire is gedaan, namelijk dat relativisme
niet meer is dan een ‘idealistisch protest’, dat kritiek levert op de verwestering
van inheemse culturen en oproept tot een bewustzijn van culturele zelfingeno-
menheid. Dit protest blijft echter abstract en is onmachtig om de ongelijkheid
die tussen culturen bestaat, in de praktijk op te heffen.46 

Als uitweg uit deze impasse presenteert Procee het idee van pluralisme: een
middenweg tussen absolutisme en relativisme, waarbij het niet gaat om afzon-
derlijke culturen, maar om de mensen die cultuur, belangen en waarden
meebrengen.47 Procee sluit daarmee aan bij Renteln, die stelt dat het doen van
interculturele normatieve uitspraken niet bepaald wordt door tolerantie, maar
door enculturatie. Uitgangspunt van het pluralisme is de menselijke waardig-
heid. Doel van het pluralisme is dat heterogene interacties tussen personen
plaatsvinden, zodat verbindende regels kunnen worden ontworpen waarmee
interculturele problemen opgelost kunnen worden. Die regels zijn in zichzelf
niet perfect of absoluut geldig, maar leveren een eerste aanzet tot het aanpakken
van samenlevingsproblemen.48 Een voorbeeld van een pluralistische intentie
zijn de internationale mensenrechten, die in een interculturele dialoog tot stand
zijn gekomen en die de gelijkwaardigheid van mensen uitdrukken. Deze
mensenrechten zijn een minimumvoorwaarde voor het tegengaan van uitsluiting
en het bevorderen van maatschappelijke communicatie over en weer49 en
hebben een universeel karakter: ze zijn de meest basale gemeenschappelijke
delers die in gemeenschappen, en culturen bestaan.50 Renteln noemt een tweede
voorbeeld van normenpluralisme: het principe van begrensde vergelding, dat zo
wijd verbreid is dat het universeel kan worden genoemd en kan dienen als basis
voor die mensenrechten die waarborgen bevatten tegen martelen en willekeurig
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doden.51 

3.3.4  Een ‘nieuw’ cultuurbegrip 

De criticasters van het oude cultuurbegrip zochten naar manieren om de
hierboven in paragraaf 3.3.2 genoemde tekortkomingen van cultuur als analy-
tisch concept te herstellen of te omzeilen. Zoals eerder genoemd, zagen
sommigen in het geheel niets meer in het begrip en had het voor hen voorgoed
afgedaan. Volgens Johnson heeft de term ‘cultuur’ waarde als geheugensteuntje,
maar kan het begrip niet dienst doen als een precieze categorie.52 Ook de optie
van het vervangen van de term cultuur door een ander begrip, stuitte direct op
de vraag hoe gegarandeerd zou kunnen worden dat een nieuwe term niet
eenzelfde lot zou beschoren zijn als het begrip cultuur.53 Vooral in de zoge-
naamde cultural studies54 is geprobeerd een cultuurbegrip te ontwerpen dat vrij
is van de hierboven opgesomde kritiek. 

Tegen het bezwaar van reïficatie werd aangevoerd dat cultuur een abstract
concept is en als zodanig moet functioneren, zonder dat er concrete, menselijke
eigenschappen aan moeten worden toegeschreven. Tegen het primordialisme
werd aangevoerd dat culturen beïnvloed worden door sociale en politieke
processen. Culturen veranderen in de loop van de tijd en de geschiedenis laat
haar sporen na.55 Tegenover het determinisme kwam de opvatting dat de levens-
loop van een individu niet van tevoren door zijn cultuur wordt bepaald. Hiermee
samenhangend kwam er in het nieuwe cultuurbegrip ruimte voor de individuele
keuzevrijheid van een persoon om zelf uit te maken welke onderdelen van zijn
cultuur bij hem passen en welke niet. Met andere woorden: een individu moet
niet ‘opgesloten’ zijn of worden in zijn cultuur, maar de mogelijkheid krijgen
zich eraan te onttrekken. Die nadruk op persoonlijke keuzevrijheid voor het
individu werd voor een belangrijk deel ingegeven door feministische en antira-
cistische stellingname.56 Cultuur moet beargumenteerd worden en is niet per
definitie een zaak van consensus.57 Hieraan ligt het veranderde inzicht ten
grondslag dat een cultuur niet per se voor een ieder die er lid van is, ‘goed’ hoeft
te zijn.

Met deze nadruk op individualiteit kwam ook de erkenning voor verschil
tussen personen die tot een bepaalde cultuur ‘behoren’ onderling. Vanwege het
veel dynamischer en vloeiender karakter van het nieuwe cultuurbegrip kan de
vraag gesteld worden of er überhaupt nog wel gesproken kan worden van een
cultuur waartoe een individu kan ‘behoren’. Daarmee samen hangt het inzicht
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dat er overlap en uitwisseling is tussen culturen. Culturen zijn geen onderling
strikt afgebakende, autonome systemen van betekenis. Een ‘betekenissysteem’
is statisch, holistisch en samenhangend,58 terwijl een idee van cultuur als
worsteling of als strijd veel dynamischer en caleidoscopischer is. 

De grenzen tussen culturen zijn vervaagd als gevolg van mondialisering en
internationale migratie en het is niet goed mogelijk aan te geven waar de ene
cultuur ophoudt en de andere begint. Daarom wordt er ook wel gesproken van
een mondiale ‘metacultuur’ die alle andere culturen overstijgt en tegelijkertijd
van al die culturen iets in zich draagt.59 Kortom, het oude statische, onverander-
lijke, determinerende cultuurbegrip werd vervangen door een dynamisch,
veranderlijk en individueel cultuurbegrip, dat met name door middel van
zogenaamde ‘sociale interactie’ tussen personen gevormd wordt. Cultuur als
activiteit dus en niet als ding.60 Het begrip ‘cultuur’ is geen doel op zich, maar
een middel om een ander streven (bijvoorbeeld een pluriforme samenleving
gebaseerd op gelijkheid voor alle groepen) te verwezenlijken.61 Cultuur heeft
daarmee ook een veel meer politieke of strategische betekenis gekregen.62

Sommige groepen grijpen naar hun etnische of culturele identiteit om zich te
ontworstelen aan een koloniale situatie.63 Op die manier wordt een omkering
van het oude oriëntalisme nagestreefd, waarbij machtsverhoudingen worden
omvergeworpen en ‘eigen’ culturele eigenschappen worden teruggeëist.64 Een
voorbeeld hiervan is te vinden in het zogenaamde culturele feminisme, waarin
vrouwen opkomen tegen de dominantie van mannen en zoeken naar een
‘vrouwencultuur’.65 Cultuur kan dus zowel een bron van gemeenschap zijn als
een bron van confrontatie.66

3.3.5  Culturalisme

Als cultuur wordt gedefinieerd als een ‘ding’ dat statisch is en gedrag van
mensen determineert, dan is de toepassing van deze definitie een essentialisti-
sche of naturalistische: een persoon ‘heeft’ een cultuur, die onveranderlijk is en
die het gedrag van die persoon bepaalt. Dit essentialistische uitgangspunt werd
vooral gesignaleerd in het ‘oude’ cultuurbegrip, zoals dat hierboven aan de orde
kwam. Culturalisme werd gezien als nieuwe aanpak, los van het oude cultuurbe-
grip (bijvoorbeeld in het werk van de cultuurrelativisten die wilden afrekenen
met een racistisch cultuurbegrip), maar ook culturalisten zien cultuur als een
vaststaand gegeven, ‘iets’ dat een individu ‘heeft’ en dat onveranderbaar is.67
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Op microniveau verklaart iemands cultuur gedrag,68 het is de rode draad door
alle sociale gewoonten en gebruiken.69 Op macroniveau vormt cultuur de
scheidslijn tussen verschillende gemeenschappen.70 Cultuur wordt gevormd
door enerzijds de betekenissen en waarden die op basis van vaststaande his-
torische omstandigheden en verhoudingen ontstaan in verschillende sociale
groepen, op grond waarvan die groepen ‘handelen’ en reageren op de omstan-
digheden van het bestaan (essentialisme); en anderzijds doorleefde tradities en
gewoonten waarin die betekenissen en waarden worden uitgedrukt en waarin zij
zijn opgenomen (mijn cursief, MS).71 

Culturalisme kan dus worden omschreven als de neiging om de inhoud van
cultuur gelijk te stellen aan een bepaalde gemeenschap. Er zou dus zoiets
bestaan als een Turkse ‘gemeenschap’ in Nederland, waartoe mensen behoren
die zichzelf als ‘Turks’ identificeren of door anderen als zodanig worden
geïdentificeerd. Zij zouden ook allemaal dezelfde normen, waarden en tradities
delen. De immigrantencultuur is in deze visie een programma van normen,
waarden en gedragsvoorschriften dat door immigranten van elders is meegeno-
men. Aan zulke cultuur wordt een zelfstandige, dwingende kracht toegekend en
de oorzaken van bepaald gedrag, bijvoorbeeld criminaliteit, zijn te vinden bij
bepaalde culturele kenmerken van de etnische groep.72 

Cultuur is volgens de visie van de culturalisten een sociaal feit, dat bestaat
buiten het individu dat die cultuur ‘draagt’.73 Een voorbeeld van een culturalisti-
sche definitie van cultuur is de volgende: ‘de gehele collectieve erfenis van
voorstellingen, waarden, normen en gedragsvoorschriften waarmee een groep
mensen zich onderscheidt van andere mensen’,74 waarbij ‘zich onderscheiden’
en ‘erfenis’ blijkbaar worden opgevat als fenomenen waarop het individu geen
invloed kan uitoefenen, maar die hem overkomen. Het idee is dat van een
collectieve cultuur die een hele groep bepaalt en afscheidt van andere groepen.75

In deze definitie is een aantal van de kritiekpunten terug te zien die waren
geformuleerd tegen het oude cultuurbegrip: cultuur als een autonoom systeem,
dat werkt als een scheidslijn tussen groepen en dat het leven van ieder individu-
eel lid van die groep determineert. 

Een voorbeeld van een culturalistische reactie op een door de verdachte
gedaan beroep op zijn culturele achtergrond is het ‘verbergen’ van de verdachte
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achter diens cultuur.76 Van de verdachte wordt min of meer ‘verwacht’ dat hij
zich op een bepaalde manier zal gedragen. Dit kan in het strafproces tot gevolg
hebben dat de verdachte voor zijn daad wordt geëxcuseerd. Hij deed immers
niet meer dan hij op grond van zijn cultuur ‘moest’ doen. De eigen verantwoor-
delijkheid van de verdachte wordt op die manier verdonkeremaand. Het risico
van een dergelijke redenering is dat de culturele achtergrond van de verdachte
wordt gelijkgeschakeld met diens geestelijke toestand: cultuur als synoniem
voor geestesziekte (zie ook hoofdstuk 5, § 5.5.4.3).

Een ander risico dat schuilt in het culturalistisch benaderen van cultuur is dat
het kan gaan werken als racisme: de mens wordt niet bepaald door zijn aange-
boren eigenschappen, maar door zijn cultuur, die even determinerend en onont-
koombaar werkt.77 Toch heeft essentialisme of culturalisme een grote aan-
trekkingskracht omdat deze manier van denken praktisch en ongecompliceerd
is.78 

3.3.6  Constructivisme

Zoals in de inleiding op dit hoofdstuk ook al aan de orde kwam, worden
omwille van de theorievorming tegenover de culturalisten vaak de zogenaamde
constructivisten gesteld. Deze twee benaderingswijzen sluiten elkaar niet uit, er
is sprake van graduele verschillen, maar voor het weergeven van de discussie
worden ze hier als twee extremen gepresenteerd. 

In dit boek wordt uitgegaan van constructivisme op microniveau, dit ter
onderscheiding van constructivistisch denken op macroniveau, een benaderings-
wijze die in de literatuur wel genoemd wordt79 en waarin cultuur wordt gezien
als een structuur in het grotere geheel van een samenleving.80 Cultuur heeft in
deze manier van denken een minder prominente en determinerende rol dan in de
culturalistische visie. De samenleving zit veel complexer in elkaar dan de
culturalisten zouden willen doen geloven: ze is samengesteld uit een oneindig
aantal groepen en groepjes waarvan individuen tegelijkertijd lid kunnen zijn. De
structuur van de samenleving zou dan ook niet zozeer worden gekenmerkt door
homogeniteit, maar juist door verschillen: verschillen tussen mensen, groepen
en gebruiken.81 Voor dit onderzoek wordt het microniveau gekozen, waar
cultuur tot stand komt tussen personen. 

Constructivisten gaan op zoek naar een zogenaamd ‘open’ cultuurbegrip,
waarbij de cultuur van een individu niet wordt beschouwd als een van tevoren
vaststaand gegeven. Zij stellen wel als premisse dat cultuur als sociaal feit
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bestaat, maar in een andere hoedanigheid dan in de culturalistische variant. De
constructivisten stellen dat iemands cultuur niet statisch is, niet bij voorbaat
vaststaat en aan verandering onderhevig is.82 Volgens de constructivisten is
cultuur dynamisch en veranderlijk. Een individu kan cultuur ‘gebruiken’ om een
bepaald doel te bereiken. Cultuur bestaat niet buiten het individu om, maar
wordt door hem zelf vervaardigd.83 Een persoon ‘bezit’ een cultuur dus nooit
zomaar ‘van nature’. Met andere woorden: het is niet de cultuur die het gedrag
verklaart, het is juist het gedrag dat inzicht geeft in de cultuur: cultuur als een
‘web van betekenis’ waarmee het symbolische van menselijk gedrag geïnterpre-
teerd kan worden; cultuur als context: 

‘The concept of culture I espouse (…) is essentially a semiotic one. Believing (…)
that man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, I take
culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental
science in search of law but an interpretative one in search of meaning. It is
explication I am after, construing social expressions (…).’84

Cultuur is niet zozeer het uitgangspunt of de vooronderstelling die verschijnse-
len en gedrag verklaart, maar behoeft zélf verklaring.85 De meest aangehangen
visie onder antropologen in deze tijd is dat cultuur steeds verandert naar
aanleiding van veranderende historische, politieke en sociale omstandigheden.86

Er kan dus niet gesteld worden dat een individu een bepaalde cultuur ‘heeft’
of dat zijn cultuur hem tot een bepaalde daad heeft ‘gebracht’. Wat wel gezegd
kan worden, is dat iemands culturele achtergrond bijdraagt aan de keuzes die
een individu maakt en de dingen die hij doet. Cultuur wordt dan geassocieerd
met termen als ‘bewustzijn’ en ‘subjectiviteit’ en geeft richting aan iemands
identiteit.87 Volgens Baumann functioneert een individu steeds tussen twee
uitersten: aan de ene kant kan hij gebruik maken van culturalistische, statische
noties, bijvoorbeeld om zich te onderscheiden van anderen. Aan de andere kant
en tegelijkertijd zijn die noties niet onveranderlijk, maar kunnen ze veranderen
naar plaats en tijd. Cultuur is iets dat je hebt en maakt tegelijkertijd.88 

Naar mijn mening kan niet gezegd worden dat culturalistisch denken per se
slechter is dan constructivistisch denken; het is zelfs de vraag of en in hoeverre
de twee benaderingswijzen van elkaar te scheiden zijn.89 Beide zienswijzen
hebben hun voor- en nadelen, zeker wanneer ze in hun extreme vorm worden
toegepast; in extreme zin toegepast kunnen deze zienswijzen niet bijdragen aan
het volledig begrijpen van de rol van cultuur in het leven van een individu of
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een groep.90 Cultuur is niet statisch (extreem culturalisme) maar ook weer niet
een ‘jas’ die bij iedere verandering aan- en uitgetrokken kan worden (extreem
constructivisme, of reductionisme).91 Tussen deze twee uitersten beweegt zich
het cultuurbegrip in iedere strafzaak waarin sprake is van een invloed van de
culturele achtergrond van de verdachte. 

3.3.7  Cultuurbegrip in dit onderzoek

Naar mijn mening is het voor dit onderzoek minder van belang welke zienswij-
ze met betrekking tot het cultuurbegrip (culturalistisch of constructivistisch) in
de hedendaagse strafrechtspleging overheerst, of welke zienswijze de onder-
vraagde advocaten aanhangen. De vraag die centraal staat, is hoe die advocaten
de culturele achtergrond van de cliënt in de verdediging verwerken. Mijns
inziens moet het antwoord op die vraag niet een antwoord zijn in de zin van een
keus voor een overwegend meer constructivistische benadering of juist een
meer culturalistische. Tijdens de interviews zijn de respondenten ook niet
gevraagd naar hun theoretische standpunt over cultuur. Een eenvoudige
verdeling in een constructivistische dan wel een culturalistische visie kan niet
gemakkelijk gemaakt worden, omdat de manier waarop strafrechtadvocaten de
culturele achtergrond van een cliënt in de verdediging van een strafzaak al dan
niet gebruiken en de manier waarop dit gebeurt, van zeer veel omstandigheden
en factoren afhangt. 

In de interviews is het begrip ‘cultuur’ met opzet niet gedefinieerd. Eén van
de uitgangspunten van het onderzoek is dat de respondent spontaan ervaringen
uit zijn of haar praktijk noemt die hij of zij als ‘cultureel’ bestempelt. Zoals in
de inleiding op dit hoofdstuk aan de orde kwam, wordt in dit onderzoek
uitgegaan van het idee dat het culturele aspect van een bepaalde strafzaak nooit
‘zomaar’ bestaat. De culturele achtergrond wordt in de loop van de afhandeling
van de zaak geconstrueerd. Bij dit uitgangspunt past een dynamisch cultuurbe-
grip zoals dat hierboven in paragraaf 3.3.6 uiteengezet is. Van belang hierin is
vooral de manier waarop de verdachte zijn of haar culturele achtergrond
beschouwt en die van invloed acht op de strafzaak in kwestie. Een individu
heeft de keuze om bepaalde elementen van zijn culturele achtergrond te bena-
drukken, of juist te relativeren. Bovendien zijn er veel verschillende factoren
die iemands cultuur beïnvloeden, zoals gender ervaringen en sociaal-economi-
sche klasse.92 Hierbij kan tegelijkertijd de vraag worden gesteld in hoeverre een
onderscheid kan worden gemaakt tussen ‘cultuur’ en bijvoorbeeld ‘klasse’.93

Een derde factor die invloed heeft op de cultuur van een bepaalde persoon en
die vooral van belang is wanneer sprake is van een culturele strafzaak, is
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migratie.94 De verhuizing van het ene land naar het andere maakt dat de cultuur
van een bepaalde persoon verandert. Migratie kan er dus toe leiden dat een
bepaalde versie van de cultuur uit het land van herkomst, namelijk de versie van
het moment van vertrek, wordt meegenomen en in het gastland lange tijd wordt
gekoesterd, veel langer dan in het land van herkomst zelf gebeurd zou zijn. 

3.3.8  Culturele achtergrond

In veel publicaties wordt de uitdrukking ‘culturele achtergrond’ gebezigd,95

maar niet nader omschreven. Op die manier kan echter verwarring ontstaan met
andere begrippen die gebruikt worden op het terrein van multiculturaliteit of
migratie. Het begrip ‘culturele achtergrond’ wordt bijvoorbeeld gemakkelijk
verward met de term ‘allochtoon’. Dit is echter een begrip met een heel andere
betekenis. De aanduiding allochtoon is afkomstig uit het minderhedenbeleid en
geeft aan dat een persoon zelf, of een van diens ouders buiten Nederland
geboren is. Het gegeven dat het begrip afkomstig is uit het jargon van het
minderhedenbeleid, brengt een zekere vertroebeling van de term mee, omdat dit
beleid speciaal in het leven is geroepen om de positie van marginale groepen in
de Nederlandse samenleving te verbeteren. Daarmee wordt de aanduiding
‘allochtoon’ pejoratief, namelijk min of meer synoniem aan ‘achtergebleven’.

De onderzoekers Boon en Colijn doen in hun proefschrift (over allochtone
jongvolwassenen in een psychiatrische inrichting) een poging het begrip
‘culturele achtergrond’ nader te definiëren. De culturele achtergrond van een
individu kan worden opgevat als de ‘persoonlijke cultuur’ van dat individu, als
een cultuur op microniveau. Boon en Colijn willen onderzoeken in hoeverre een
verschil in culturele achtergrond tussen patiënt en hulpverlener een geslaagde
psychiatrische behandeling in de weg staat. Zij formuleren een aantal factoren
die de culturele achtergrond van de patiënt vormgeven, en bepalen op grond van
die factoren de mate van afstand tussen patiënt en hulpverlener. Hun hypothese
is dat naarmate het verschil in culturele achtergrond tussen hulpverlener en
patiënt groter is, de kans op een geslaagde behandeling afneemt. 

Boon en Colijn beschouwen culturele achtergrond als de ‘lens’ waardoor
een betreffende persoon de wereld om hem heen ziet en interpreteert,96 met
andere woorden: de culturele achtergrond als ‘culturele oriëntatie’. Zij bespre-
ken acht indicatoren voor het afbakenen van iemands culturele achtergrond:
geboorteland; land van herkomst; indigenity of inheemsheid: een aanduiding
om het verschil duidelijk te maken tussen autochtoon, allochtoon van de eerste
generatie en allochtoon van de tweede generatie; etniciteit; urbaniteit: de mate
van urbanisatie; sociale klasse; religie en religiositeit en als laatste beheersing
van de taal van het gastland. Deze indicatoren worden hier kort besproken. 
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Iemands geboorteland hoeft niet veel te zeggen over iemands culturele
achtergrond. Er kunnen immers grote culturele overeenkomsten zijn tussen
verschillende landen (bijvoorbeeld de cultuur van de Noord- of West-Europese
landen in vergelijking met de cultuur van de Midden- en Zuid-Europese landen)
en tegelijkertijd grote verschillen tussen inwoners van een bepaald land
onderling (bijvoorbeeld tussen iemand uit de Randstad en iemand uit een dorp
in Drenthe). 

Land van herkomst is een term die samenhangt met de aanduiding alloch-
toon/autochtoon. De achterliggende gedachte van deze term is wellicht dat
ouders die buiten Nederland zijn geboren, hun kinderen zullen opvoeden naar
de regels van het land van herkomst.97 Tegelijkertijd groeien die kinderen in het
gastland op en komen als het ware in een tweestromengebied terecht: thuis de
cultuur van het land van herkomst, op school en op straat de cultuur van het
gastland. 

Indigenity, of ‘inheemsheid’ met een lelijk Nederlands woord is een factor
die de relatie van een individu met het gastland aangeeft. Met deze factor
kunnen bijvoorbeeld kinderen van Nederlandse ouders die in het buitenland
geboren en getogen zijn en op een gegeven moment naar Nederland terugkeren,
worden onderscheiden van allochtonen en autochtonen. Ook adoptiekinderen,
wier psychologische ontwikkeling en educatie voor het grootste gedeelte in
Nederland heeft plaatsgehad, maar die ook een zekere verbinding voelen met
hun geboorteland, kunnen in meerdere of mindere mate ‘inheems’ worden
genoemd.98 

Etniciteit definiëren Boon en Colijn als ‘de etnische of culturele groep
waarmee een persoon zich identificeert’. Etniciteit is dus een psychologische
categorie, een keuze die een individu zelf maakt en die niet voor hem of haar
wordt gemaakt, wat met de categorieën land van herkomst en allochtoon/
autochtoon wel gebeurt. 

Urbaniteit, de mate van urbanisatie wordt gezien als de tegenpool van
‘ruraliteit’. Deze twee begrippen kunnen op een continuüm worden uitgezet,
waarbij het leven op het platteland wordt geassocieerd met traditionalisme, een
agrarisch bestaan en een hoge mate van sociale cohesie. Het leven in de stad
wordt gekenmerkt door tegengestelde factoren: modern, (post-)industrieel en
een hoge mate van individualiteit. Volgens Boone en Colijn gaat een stedelijk
leven gepaard met meer psychopathologische problemen.99 Met andere woor-
den: leven in de stad, dan wel op het platteland verandert de culturele achter-
grond van een individu. De eerder genoemde factor van migratie kan hier
eveneens een rol spelen, namelijk wanneer iemand van het platteland in het land
van herkomst verhuist naar een grote stad in het gastland. 

Sociale klasse en cultuur zijn termen die vaak door elkaar heen gebruikt
worden en elkaar ook over en weer beïnvloeden. Dit kan worden herkend in
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uitdrukkingen als ‘armoedecultuur’. Sociale klasse kan worden gebruikt als een
indicator voor culturele achtergrond door bijvoorbeeld het opleidingsniveau van
een individu en dat van diens ouders te registreren. 

Religie en religiositeit maken onderdeel uit van een bepaalde cultuur, maar
zijn daarvan geen synoniem. Soms wordt het onderscheid wel eens uit het oog
verloren, bijvoorbeeld wanneer wordt gesproken van ‘moslimcultuur’. 

Beheersing van de taal van het gastland is een belangrijke indicator voor de
mate waarin een persoon kan participeren in de maatschappij.100 Voor het
onderhavige onderzoek is deze factor ook zeer belangrijk, aangezien voor de
individuele verdachte veel afhangt van de mate waarin hij kan communiceren
in een taal die hij beheerst. Dat geldt voor de omgang met zijn raadsman, maar
ook voor de omgang met bijvoorbeeld de rechter. Als een verdachte de Neder-
landse taal niet machtig is, wordt in de behandeling van diens zaak gebruik
gemaakt van een tolk. Dit kan tot allerlei problemen leiden, bijvoorbeeld
wanneer geen geschikte tolk gevonden kan worden of wanneer de verdachte
zich door de tolk geïntimideerd of onder druk gezet voelt. 

Deze acht factoren samen geven een beeld van wat iemands culturele
achtergrond is. Zij vertegenwoordigen niet zelf die culturele achtergrond, maar
gezien in combinatie kan gesproken worden van een benadering van de
culturele achtergrond.101 

3.3.9  Conclusie

In de voorgaande deelparagrafen is aandacht besteed aan een belangrijke term
in dit onderzoek, namelijk ‘cultuur’. Deze term laat zich vrijwel niet definiëren,
maar voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang duidelijk te
maken welke omschrijving van dit begrip gehanteerd is. In de cultuurweten-
schappen, in het bijzonder in de antropologie zijn globaal twee stromingen te
onderscheiden in de benadering van cultuur. De ene stroming kan worden
aangeduid met de term culturalisten, die cultuur zien als een statisch ‘ding’
waarvan een persoon een bepaalde hoeveelheid kan ‘hebben’ en die het gedrag
van een individu volledig determineert. In termen van sociaalwetenschappelijk
onderzoek: cultuur is de constante variabele, waarvan alle andere variabelen
afhankelijk zijn. 

De andere stroming wordt aangeduid met de term ‘constructivisten’ en zij
zien cultuur juist als een factor die verklaring behoeft, niet als een factor die
alles (in dit onderzoek: gedrag) verklaart. Volgens constructivisten stelt een
individu zijn eigen cultuur samen, door te putten uit verschillende bronnen. In
het kader van dit onderzoek wordt dan ook de voorkeur gegeven aan de termen
‘culturele achtergrond’ of ‘culturele oriëntatie’, omdat daarmee uitdrukking
wordt gegeven aan het feit dat het begrip cultuur niet wordt gehanteerd als een
allesbepalende determinant. Hiertoe wordt aangesloten bij het veelgebruikte
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cultuurbegrip van Clifford Geertz, die culturen beschouwt als ‘webben van
betekenis’ waarmee uitgedrukt wordt dat het individu als een spin in zijn web
een eigen culturele oriëntatie creëert. 

Tijdens de interviews is deze dynamische opvatting van cultuur gehanteerd,
waarbij geen gebruik is gemaakt van een vooraf bepaalde definitie, maar
waarbij aan de respondenten gevraagd is zelf een omschrijving te geven van
cultuur. Opvallend is dat respondenten bij het geven van een omschrijving
steeds benadrukten dat ze niet wilden generaliseren en vrijwel altijd aangaven
dat in culturele strafzaken de culturele achtergrond van de cliënt een samen-
gesteld geheel was van bijvoorbeeld gebruiken en gewoontes uit het land van
herkomst en ervaringen en invloeden uit het leven in Nederland. 

3.4  De sociale constructie van maatschappelijke verschijnselen 

3.4.1  Macroniveau: morele paniek en labelling

Een constructie is een ideologische voorstelling van een verschijnsel in de
samenleving. Door middel van constructie worden categorieën in het leven
geroepen die deel uitmaken van de maatschappij en die onderling redelijk
afgebakend bestaan. Een voorbeeld is de constructie van de categorie ‘etnische
minderheden’ naast de categorie ‘etnische meerderheid’.102 Sociale constructie
van verschijnselen dient vaak een doel, bijvoorbeeld het doen voortbestaan van
bepaalde machtsverhoudingen (zoals het onderwerpen van vrouwen aan de
macht van mannen)103 of het door de overheid in de hand houden van sociaal
zwakkeren door hun problemen te definiëren als crimineel.104 De idee van
constructie van problematische maatschappelijke fenomenen is onder andere
bekend vanuit de criminologie. Ze vindt bijvoorbeeld haar weerslag in de
literatuur over de zogenaamde folk devils en moral panics.105 Volgens deze
theorieën ontstaan sociale problemen (in het bijzonder criminaliteit) in een
zogenoemde amplificatiespiraal: een wederkerig, negatief definiëringproces
waarin afwijkend gedrag wordt uitvergroot, overdreven en gecreëerd.106 Hall
e.a. geven een chronologisch overzicht van het ontstaan van morele paniek in
Groot-Brittannië rond het verschijnsel ‘straatroof’.107 Sociale problemen ‘zijn’
er dus niet zomaar, maar worden geconstrueerd in een chronologisch proces van
signalering van een verschijnsel, benoeming van dat verschijnsel als problema-
tisch, bestrijding van het probleem, hernieuwde signalering van het probleem
als ernstiger dan het in eerste instantie leek, enzovoorts. De belangrijkste
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actoren in dit definiëringproces zijn politici (die worden opgeroepen ‘iets’ aan
het probleem te doen), wetenschappers (die een rol spelen in het bevestigen van
de ernst van het probleem),108 degenen die in de strafrechtspraktijk werken (die
de bestrijding van het probleem tot taak krijgen of nemen) en de media (die de
eerste signalering van het verschijnsel doen en daarmee bepalen of het ver-
schijnsel al dan niet problematisch is).109 Andere actoren die ook een belangrij-
ke rol kunnen spelen in een dergelijke amplificatiespiraal zijn de politie (die
criminaliteitscijfers publiceert rond een bepaald soort misdrijven) en rechters
(die in gepubliceerde uitspraken onderstrepen dat bijvoorbeeld allochtone
criminaliteit een gevaar is voor de samenleving).110 De verschillende actoren
beïnvloeden elkaar over en weer en daarmee wordt een spiraal in gang gezet,
die op een gegeven moment als een soort perpetuum mobile zichzelf op gang
houdt. 

De benoeming of definiëring van een maatschappelijk verschijnsel als
problematisch of crimineel, wordt in de criminologie ‘labelling’ genoemd: het
plakken van een (meestal negatief) etiket op bepaald (ongewenst) gedrag.
Deviant gedrag wordt dan gezien als de uitkomst van een proces waarin niet
alleen de deviante persoon een rol speelt, maar ook diens omgeving.111 De
‘etikettenplakkers’ zijn de zogenaamde ‘moral entrepreneurs’ of morele
kruisvaarders:112 diegenen die, zoals ook hierboven al aan de orde kwam, een
machtspositie kunnen innemen in het definiëren van een bepaald maatschappe-
lijk verschijnsel als problematisch en ernaar streven hun eigen morele overtui-
ging in wetgeving te laten omzetten. 

Het plakken van etiketten kan bovendien hernieuwd problematisch of
crimineel gedrag in de hand werken omdat mensen zich gaan gedragen naar wat
van hen (vanwege de label dat ze opgeplakt hebben gekregen) verwacht wordt.
Het opgeplakte etiket verandert de levensomstandigheden van de deviante
persoon in die zin dat het moeilijker voor hem wordt zich te gedragen op een
normconforme wijze. Hij wordt als het ware door middel van het label geprovo-
ceerd abnormaal gedrag te vertonen. Becker geeft het voorbeeld van de ex-
gedetineerde die vanwege het stigma ‘detentie’ minder gemakkelijk een baan
vindt, een verzekeringspolis kan afsluiten enzovoorts en op die manier haast
gedwongen wordt in zijn levensonderhoud te voorzien met (opnieuw) crimineel
gedrag.113 Die deviante reactie op het plakken van het etiket wordt secundaire
deviantie genoemd. De secundaire deviant is een persoon wiens leven en
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identiteit zijn georganiseerd rondom de werkelijkheid van deviantie. Op termijn
kan hij zich daar zelfs bij neerleggen en proberen er het beste van te maken.114

Brants en Brants115 beschrijven hoe in de Nederlandse samenleving het
verschijnsel ‘fraude’ in de jaren ’70 en ’80 wordt gedefinieerd als crimineel
gedrag. ‘Fraude’ als zodanig is geen strafbaar feit dat is opgenomen in het
Wetboek van Strafrecht. Het verschijnsel moet worden gedefinieerd als ‘crimi-
neel’ en vervolgens als strafbaar. Tijdens dit proces van definiëring vindt de
constructie van het betreffende verschijnsel als ‘crimineel’ plaats. Eenzelfde
soort ontwikkeling kan worden geschetst voor het verschijnsel georganiseerde
misdaad116 en voor ‘allochtone criminaliteit’, bijvoorbeeld straatroof gepleegd
door zwarten117 of overlast door Marokkaanse jeugdbendes.118

3.4.2  Microniveau: culturele strafzaak

Wat hierboven is beschreven als processen in de samenleving, op macroniveau
dus, kan ook op microniveau worden gezien in de constructie van wat een
culturele strafzaak is. Een dergelijke zaak wordt in principe in de strafrechtsple-
ging als een ‘gewone’ strafzaak behandeld. Hierbij is het van belang zich te
realiseren dat binnen het strafrechtelijke systeem al een reductie plaatsvindt van
de problematiek van de strafzaak. De structuur van het strafrechtelijke systeem,
maakt van de werkelijkheid die aan de strafzaak ten grondslag ligt, noodge-
dwongen een ‘gedramatiseerde werkelijkheid’ met de daarbij behorende
stereotiepe beelden van ‘de crimineel’ en ‘het slachtoffer’.119 Sprekend van een
culturele strafzaak, kan binnen de structuur van het strafproces gaandeweg de
culturele component worden benadrukt of gerelativeerd, al naar gelang de
definiëringsmacht in handen is van een andere actor in de betreffende zaak. De
actoren die ik hier onderscheid, zijn de verdachte, diens raadsman (samen: de
verdediging), politie, justitie (vooral het openbaar ministerie), de rechter, de
tolk (indien aanwezig), de getuige-deskundige (indien aanwezig) en last but not
least de media. De definiëring is niet alleen van belang voor de behandeling van
de zaak zelf en voor de erbij betrokken actoren. De constructie van een culturele
strafzaak komt naar buiten op het moment dat de behandeling van de zaak ter
terechtzitting is gekomen.120 Die behandeling is openbaar en de terechtzitting is
dan ook het enige moment waarop het publiek van de strafzaak op de hoogte
raakt. Degene met de grootste definiëringsmacht bepaalt ter terechtzitting hoe
de strafzaak wordt beschouwd. Het is deze beschouwing, deze definitie die
vervolgens voor het publiek kenbaar is en het is dan ook de enige mogelijk
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kenbare definitie, omdat de procedure voorafgaand aan de behandeling ter
terechtzitting niet openbaar is. Definities van de situatie die in deze, gesloten,
fase van het proces tot stand zijn gekomen, zijn alleen kenbaar indien en voor
zover zij tijdens de openbare behandeling hun weerslag krijgen. 

Van de verschillende actoren in het strafproces heeft de officier van justitie
haast automatisch een belangrijke rol in het definiëren van een culturele
strafzaak, omdat het tot een van zijn hoofdtaken behoort bepaalde gedragingen
onder de noemer van een delictsomschrijving te brengen.121 Hij heeft dus een
belangrijke rol in de toonzetting van de betreffende strafzaak. 

De verdachte kan ook de culturele achtergrond van de strafzaak benadruk-
ken of juist ontkennen. In sommige omstandigheden kan manipulatief gebruik
van cultuur voor de verdachte of andere bij een strafzaak betrokkenen gunstig
uitpakken. Bovenkerk en anderen122 schrijven over manipulatie van etnische
reputatie door personen die verdacht worden van het plegen van georganiseerde
criminaliteit. Door hun etnische reputatie te verhullen of te benadrukken, hand-
haven de verdachten zich in verschillende situaties. Een voorbeeld dat door de
auteurs genoemd wordt en dat eveneens in hoofdstuk 6 van dit boek aan de orde
komt, is de manier waarop in strafzaken waarin sprake is van bedreiging met
voodoo, door betrokkenen (meestal het slachtoffer) gebruik wordt gemaakt van
de sinistere reputatie van dat gebruik. Een andere strategie is wanneer de
verdediging een beroep doet op de ‘primitieve afkomst’ van de verdachte,
waarmee feitelijk diens sociaal-culturele positie wordt bedoeld (zie ook
hoofdstuk 7, § 7.3.6). De verdachte hoeft deze positie niet als benard te ervaren,
maar in het verklaren van het strafbare feit waarvan hij of zij beschuldigd
wordt, kan een dergelijke strategie bij de rechter wellicht clementie teweeg
brengen. In die zin moet het manipuleren van de culturele achtergrond of het
strategisch gebruiken ervan niet in negatieve zin worden opgevat, maar als een
recht (misschien zelfs een plicht) dat de verdediging toekomt een voor de
verdachte zo gunstig mogelijke straf te bewerkstelligen. 

De cultuurdeskundige, die kan worden ingeroepen door het openbaar
ministerie (artikel 210 lid 1 Sv), de verdediging (artikel 208 Sv) en de rechter
of de rechter-commissaris (artikel 210 lid 1 Sv), speelt ook een belangrijke rol
in de bepaling van de culturele achtergrond in een strafzaak. Natuurlijk komt de
deskundige vaak pas in beeld wanneer al bepaald is dat er inderdaad sprake is
van een cultureel aspect dat in de zaak van invloed is geweest. De deskundige
is dan de aangewezen persoon om dit culturele aspect te benadrukken of om
juist te betogen dat dit culturele aspect niet aanwezig is. Uit onderzoek naar de
inzet van forensische deskundigen (niet noodzakelijk cultuurdeskundigen)
wordt duidelijk dat zijn uitspraken vaak door de rechter, die immers niet over
een vergelijkbare expertise zal beschikken, worden overgenomen. Dit komt
vooral door de indruk die de deskundige op de rechter maakt door zijn verkla-
ringen te baseren op wetenschappelijk onderzoek dan wel door op een andere
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nodig heeft, omdat hij zelf met gezond verstand ook kan reconstrueren wat de rol van de
culturele achtergrond in een strafzaak geweest kan zijn. 

manier zijn expertise aan te tonen.123 Het gevaar bestaat dan dat procesdeelne-
mers (de rechter, maar ook de verdediging en het openbaar ministerie) meer
afgaan op de reputatie van de betreffende deskundige (die immers onderzoek
heeft gedaan) dan op de inhoud van diens verklaring.124 Dit vertrouwen kan
zodanig grote vormen aannemen dat gerechtelijke dwalingen op de loer liggen.
Die dwalingen hebben zich in het verleden ook voorgedaan, zoals in de
zogenaamde Puttense moordzaak.125 Recent leidde de commotie rondom de
Schiedammer parkmoord tot excuses van het openbaar ministerie, omdat te
blind was gevaren op de bevindingen van het Nederlands Forensisch Instituut
dat in het onderzoek naar de dood van Nienke Kleiss DNA-materiaal van een
derde betrokkene, niet de verdachte, uit het onderzoeksrapport had gehouden.126

Antropologen hebben als getuige-deskundigen tamelijk recent hun intrede
gedaan in de Nederlandse strafrechtspleging. In 1992 vroegen Crombag e.a.
zich nog af hoe serieus de rechter de expertise van ‘nieuwbakken specialisten
als antropologen’ (die in een adem met milieukundigen en informatici worden
genoemd) moet nemen.127 In zijn promotieonderzoek naar deskundigen in de
Nederlandse strafrechtspleging, stelt Hielkema een lijst op van forensische
deskundigen die op dertig verschillende kennisterreinen werkzaam zijn. Op die
lijst komt geen cultuurdeskundige voor.128 

Vanwege het feit dat een rechter in strafzaken vaak te maken heeft met
deskundigen die hij al kent dan wel met onderzoeksterreinen die standaard deel
uitmaken van het onderzoek ter terechtzitting, zoals de psychiatrie, komt het
vaak voor dat de rechter een uitspraak van een deskundige kritiekloos volgt.
Tuinier concludeert in zijn onderzoek naar psychiatrie en criminaliteit dat de
rechter een expliciet advies van de deskundige over ontoerekeningsvatbaarheid,
terbeschikkingstelling en gevangenisstraf bijna altijd volgt.129 Het valt te
verwachten dat de rechter een getuige die deskundig is op het gebied van de
culturele antropologie wellicht met meer argwaan tegemoet treedt. Deze
achterdocht kan zoals Crombag e.a. aangaven, liggen in het gegeven dat de
antropologie als forensische wetenschap bij de rechter minder bekend is en een
minder ‘harde’ associatie bij hem oproept dan de andere, meer vertrouwde
forensische wetenschappen,130 maar ook zij geven in hun onderzoek onvoldoen-
de aanknopingspunten om deze hypothese te aanvaarden of te verwerpen. Het
kan zijn dat de aard van het strafproces niet goed aansluit bij de expertise en de
manier van werken van de cultuurdeskundige en er om die reden minder vaak
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een cultuurdeskundige geraadpleegd wordt dan wel dat diens onderzoeksresul-
taten in het strafproces gebruikt worden. Clifford131 geeft een voorbeeld van een
rechtszaak waarin een cultuurdeskundige (een antropoloog) wordt ondervraagd
over een bepaald antropologisch fenomeen, bijvoorbeeld wat zou moeten
worden verstaan onder een ‘stam’. Clifford behandelt het voorbeeld van een
rechtszaak die was aangespannen door een organisatie van Mashpee Indianen
uit Massachussets, die stukken land, die ze op een onrechtmatige wijze hadden
verloren, terugeisten. Voor de juridische aanspraak op het land was noodzake-
lijk dat de Mashpee konden worden aangemerkt als een stam, die gedurende een
aaneengesloten periode in tijd geleefd had in een bepaald gebied. De Mashpee
in het voorbeeld van Clifford verloren hun claim. Volgens de jury waren de
Indianen niet gedurende een aaneengesloten periode in tijd een stam geweest.
Er waren momenten dat de Mashpee inderdaad zich van de autochtone bevol-
king hadden onderscheiden, maar er waren ook momenten geweest dat zij zich
niet onderscheidden en daarmee niet als een stam konden worden aangemerkt.
Volgens Clifford past de juridische manier van ondervragen, in het bijzonder de
zogenaamde cross examination niet goed bij de etnografische manier waarop de
antropoloog zijn kennis heeft vergaard. De deskundige is gewend definities in
genuanceerde termen weer te geven. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een
‘stam in zekere zin’. Deze definities sluiten niet goed aan bij het juridische
discours, waar juist gezocht wordt naar zo sluitend mogelijke omschrijvingen
van bepaalde verschijnselen, bijvoorbeeld omdat bepaalde rechten uitsluitend
gelden voor een begrensde juridische categorie. In het juridische discours is
eerder sprake van ‘of-of’ dan van ‘en-en’, een formulering die in bijvoorbeeld
de antropologie veel meer gangbaar is.132 Vanwege deze slechte aansluiting
komt de uitleg van de cultuurdeskundige in de rechtszaal niet tot zijn recht.

Toch kan een cultuurdeskundige een belangrijke rol spelen in de definiëring
van een culturele strafzaak. Hij of zij is immers degene die verstand heeft van
de culturele achtergrond van het delict en hij of zij kan met gezag uitmaken
welke gedragingen wel en welke niet vallen binnen een bepaald cultuurbeeld.
De rol van de deskundige in de constructie van een culturele strafzaak wordt in
de volgende drie hoofdstukken van dit boek aan de hand van concrete strafza-
ken nader uitgewerkt. 

3.5  Culturele strafzaak

Hierboven in paragraaf 3.2 is de definitie van een culturele strafzaak al aan de
orde geweest: een strafzaak waarin op enig moment in de procedure door een
van de betrokken actoren een beroep wordt gedaan op de invloed van de
culturele achtergrond van de verdachte op het strafbare feit, waarbij die
culturele achtergrond ook in de berechting van de gedraging een rol zou kunnen
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worden toegedicht. In paragraaf 3.4.2 is uiteengezet welke actoren in een
bepaalde strafzaak hun stempel drukken op de bepaling van het culturele in die
strafzaak. Cultuur is ook in dit definiëringproces een strategisch middel dat kan
worden ingezet om een bepaald belang na te streven. Op macroniveau kan
cultuur in toenemende mate als een politiek middel worden beschouwd, dat
door groepen kan worden ingezet om een bepaald doel te bereiken. Het bestaan
van culturele rechten in internationale verdragen kan daarvan als een voorbeeld
worden gezien. Uit de constructiegedachte op microniveau kan worden afgeleid
dat cultuur ook op dat niveau als strategisch middel wordt ingezet. Op het
microniveau van het strafproces gebeurt dat tussen individuen die hun eigen
belang nastreven. De verdachte kan belang hebben bij het achterwege laten van
zijn culturele achtergrond, omdat hij vreest dat de introductie ervan een
negatieve uitwerking zal hebben op de hoogte van de straf. Hij kan die achter-
grond ook juist benadrukken, bijvoorbeeld om uitdrukking te geven aan een
bepaalde overtuiging of om de rechter inzicht te geven in de omstandigheden
waaronder het strafbare feit heeft plaatsgevonden. Een dergelijke strategische
opstelling van de verdachte past binnen het juridische kader dat hem en zijn
raadsman geboden wordt om de verdediging vorm te geven. De antropoloog die
als deskundige bij de zaak betrokken raakt, kan er belang bij hebben de nadruk
juist te leggen op de aanwezigheid van cultuur, om zo in de gelegenheid te zijn
zijn eigen vakgebied over het voetlicht te brengen. De rechter kan op zijn beurt
proberen het culturele eruit te lichten, bijvoorbeeld omdat hij een duidelijke
uitspraak wil doen over het belang dat in juridische zin aan het fenomeen zou
moeten worden gehecht. 

De term culturele strafzaak sluit goed aan op een van de kerntaken van de
verdediging in strafzaken, zoals dat in het vorige hoofdstuk is geformuleerd: het
de verdachte mogelijk maken actief te participeren in de strafzaak die tegen
hem gevoerd wordt en op die manier de uitkomst van die zaak te beïnvloeden.
Idealiter wordt in een strafzaak gestreefd naar aansluiting bij de belevingswe-
reld van de verdachte. De term culturele strafzaak geeft aan dat de verdachte,
evenals de andere procesdeelnemers, de gelegenheid krijgt om de culturele
achtergrond van de zaak uit de doeken te doen, bijvoorbeeld door raadpleging
van een cultuurdeskundige. 

3.6  Conclusie

In veel publicaties waarin wordt ingegaan op de confrontatie van het strafrecht
met de culturele achtergrond van de verdachte wordt gebruik gemaakt van de
term cultureel delict: een gedraging, strafbaar naar geldend recht, maar toelaat-
baar volgens het recht van de groep waartoe de verdachte behoort. Deze term
heeft volgens deze definitie een sterk rechtsantropologische betekenis, die niet
in alle situaties van toepassing hoeft te zijn. Bovendien leidt de term ‘delict’
teveel tot een focus die uitsluitend is gericht op de strafbare gedraging. In die
gedraging zou dan een culturele achtergrond een rol kunnen hebben gespeeld.
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De term culturele strafzaak heeft een bredere focus en betrekt in zijn betekenis
niet alleen de strafbare gedraging, maar ook de reactie op die gedraging in de
Nederlandse strafrechtspleging. Alle hierin betrokken actoren, politie, justitie,
de rechter, de verdachte, diens raadsman, de media, de tolk en de deskundige,
drukken hun stempel op de gedraging en construeren die in de rechtszaal. Zo
kan er een nadruk worden gelegd op het culturele van de gedraging, maar kan
de culturele achtergrond even goed worden gebagatelliseerd.

Voor een bepaling van een definitie van de term culturele strafzaak is het
van belang stil te staan bij de ontwikkelingen in de culturele antropologie met
betrekking tot het cultuurbegrip. In de loop van de tijd is dit cultuurbegrip
veranderd van cultuur als synoniem voor beschaving naar een cultuurbegrip dat
veranderlijk en mondiaal is. In dit onderzoek is gekozen voor het open laten van
het cultuurbegrip. Aansluiting wordt echter gezocht bij een cultuurbegrip dat de
beleving van de cliënt, die immers de eerst aangewezene is zijn of haar eigen
culturele achtergrond te duiden, op de voorgrond houdt. In de interviews is voor
een invulling van cultuur aansluiting gezocht bij de associaties van de respon-
denten bij de term culturele achtergrond. Die associaties hebben veelal betrek-
king op overtuiging, normen en waarden en religie. De voorbeelden die
advocaten geven van culturele strafzaken, komen sterk overeen met de definitie
van een cultureel delict zoals die hierboven besproken is. Het gaat om gedra-
gingen, vaak gewelddadig, die door de verdachte worden verklaard uit een
sterke morele of zedelijke overtuiging. Veel van die gedragingen vloeien voort
uit een dwingende seksuele moraal en hebben bijvoorbeeld betrekking op het
seksuele gedrag van vrouwelijke familieleden. Een dergelijke moraal hoeft zich
strikt genomen niet uitsluitend voor te doen in de vier grootste groepen etnische
minderheden in Nederland, maar de strafzaken die de advocaten noemen
hebben vrijwel allemaal op die groepen betrekking. 







1 Vgl. Spronken, 2001, p. 235.
2 Zie ook Artico t. Italië, EHRM 13 mei 1980, 6694/74, § 33.

Hoofdstuk 4 

Effectieve verdediging 
in (culturele) strafzaken

4.1  Inleiding

Zowel in het internationale als in het nationale recht zijn voorschriften opgeno-
men die een zogenaamde effectieve verdediging, een verdediging waarin de
verdachte in de gelegenheid wordt gesteld om daadwerkelijk te participeren in
de procedure en zodoende invloed te kunnen uitoefenen op de uitkomst van zijn
strafzaak, mogelijk moeten maken. Het idee van effectieve verdediging sluit aan
bij de grote vrijheid die de verdediging in strafzaken van oudsher toekomt.1 Die
wordt ingegeven door de rechtsstatelijke waarborg dat de overheid zich verre
houdt van het voorschrijven hoe de verdediging ingericht wordt. Die invulling
is exclusief voorbehouden aan de raadsman en de verdachte in de betreffende
strafzaak. 

In het strafprocesrecht zijn voorschriften opgenomen die de verdachte de
gelegenheid moeten geven een effectieve verdediging te voeren. Het EVRM
bepaalt in artikel 6 (fair trial) dat lidstaten de plicht hebben om deze effectieve
verdediging ook daadwerkelijk te garanderen, voor ieder concreet geval.2 In de
Nederlandse wetgeving is het uitgangspunt van een effectieve verdediging
neergelegd in artikel 18 van de Grondwet: een ieder kan zich in rechte en in
administratief beroep doen bijstaan; de wet stelt regels betreffende het verlenen
van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen. In dit artikel is het grondrecht
op verdediging neergelegd. In verschillende artikelen in het Wetboek van
Strafvordering (Sv) is dit recht uitgewerkt voor de verdediging in strafzaken. In
dit hoofdstuk komen de volgende instrumenten voor de verdediging aan de
orde: de mini-instructie, het uitgangspunt van vrij verkeer tussen de raadsman
en zijn cliënt en de aangescherpte motiveringsplicht op grond van artikel 359,
lid 2 Sv. Gekozen is voor deze drie instrumenten omdat ze zowel in de relevante
literatuur als door de respondenten genoemd worden als belangrijke bouwste-
nen voor het inhoudelijk vormgeven van de verdediging in strafzaken. 

Uitgangspunt in dit hoofdstuk is de hypothese dat een culturele strafzaak
voor de verdediging bijzondere uitdagingen kan meebrengen. Vooral het waar-
borgen van de zogenaamde ‘effectieve verdediging’, ook wel ‘adequate verde-
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de term ‘dominant betekenissysteem’, waarmee hij bedoelt dat het recht een belangrijk
middel is in de hand van een soevereine overheid die ‘juridische betekenissen [kan] monopo-
liseren en alternatieve referentiekaders onderdrukt [kan] houden’ (Peters, 1993, p. 250). 

diging’ genoemd, kan in het kader van een culturele strafzaak in het gedrang
komen. Het beginsel van effectieve verdediging houdt in dat de verdachte en
zijn raadsman in een strafzaak de verdediging op een zodanige manier kunnen
inrichten en uitvoeren, dat zij invloed hebben op de uitkomst van de betreffende
zaak. De positie van de verdachte daarin is die van rechtssubject die zelfstandig
de loop en de uitkomst van zijn proces kan bepalen.3 In culturele strafzaken kan
sprake zijn van een verdachte die om allerlei redenen (taalbarrière, onbekend-
heid met de Nederlandse justitiële organen, indrukken vanuit het land van
herkomst, gevoelens van sociale achterstelling of uitsluiting) zijn (vrij-
heids)recht op een eerlijk proces minder volledig kan uitoefenen dan een ver-
dachte in een niet-culturele strafzaak, waardoor hij in mindere mate de gelegen-
heid heeft de procesnormen te bewaken en tegen willekeur op te komen.4 Uit-
gangspunt in dit hoofdstuk is dan ook dat het grootste belang dat de verdediging
in strafzaken dient, is dat de verdachte in staat gesteld wordt zijn eigen indivi-
duele beleving in te brengen, ongehinderd door wat door ’t Hart genoemd wordt
de ‘dominante rechtswerkelijkheid’.5

Voor de verdediging in een culturele strafzaak gelden dezelfde eisen als
voor de verdediging in een niet-culturele strafzaak. Geen van de geïnterviewde
advocaten geeft aan onderscheid te maken tussen een allochtone of een autoch-
tone cliënt. Zij pakken een strafzaak waarin de culturele achtergrond van de
verdachte een belangrijke rol speelt in principe niet anders aan dan een straf-
zaak waarbij dat niet het geval is. Toch geven de advocaten aan dat een
allochtone cliënt en/of een culturele strafzaak bepaalde eigenschappen met zich
brengt die ertoe kunnen leiden dat de verdediging niet optimaal tot stand kan
komen. De factoren die daarbij een rol spelen, komen in dit hoofdstuk aan de
orde. Het betreft de situatie van dwangcommunicatie die het strafproces
beheerst, taalproblemen, het vermeende stelselmatige ontkennen door allochto-
ne verdachten en budgetproblemen die vooral in een strafzaak op toevoegingba-
sis (en dat betreft meestal allochtone verdachten) kunnen spelen. Het hoofdstuk
sluit af met een aantal conclusies. 

4.2  Mini-instructie

In artikel 36a Sv is de zogenaamde mini-instructie neergelegd op basis waarvan
de verdachte de rechter-commissaris kan verzoeken een deskundige aan te
stellen in zaken waarin (nog) geen gerechtelijk vooronderzoek (GVO) is
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geopend.6 Ook kan de verdachte op deze manier een contra-expertise laten
verrichten, als reactie op een door het OM uitgevoerd onderzoek.7 De mini-
instructie betekent een versterking van de procespositie van de verdachte in het
GVO: hij kan in een vroeg stadium ontlastend materiaal verzamelen waarmee
hij invloed kan uitoefenen op de beslissing om hem al dan niet te laten vervol-
gen. Ook is deze situatie meer in evenwicht met de omstandigheid dat het OM
en de politie steeds meer bevoegdheden gekregen hebben en het vooronderzoek
een steeds belangrijker fase wordt in het strafproces.8 Het verzoek door de
verdachte om bepaalde onderzoekshandelingen te (doen) verrichten, kan slechts
gedaan worden indien door of vanwege de staat een handeling is verricht
waaraan de verdachte de verwachting kan ontlenen dat tegen hem een opspo-
ringsonderzoek loopt. Met andere woorden: de verdachte moet over concrete
aanwijzingen beschikken dat er sprake is van onderzoekshandelingen tegen
hem. De rechter-commissaris heeft bovendien op basis van artikel 36b, lid 4 Sv
een ruime discretionaire bevoegdheid om het verzoek van de verdachte af te
wijzen en tegen een afwijzing is geen mogelijkheid van beroep.9 Voor wat
betreft culturele strafzaken kan de verdediging hier de keus maken via de
rechter-commissaris een cultuurdeskundige alvast een aantal vragen over de
strafzaak te stellen. Deze gang van zaken heeft als voordeel dat de verdediging
nog niet haar toevlucht hoeft te nemen tot een diepgaande rapportage van de
deskundige, maar al wel kan peilen of een dergelijke rapportage in de strafzaak
nodig is. 

4.3  Vrij verkeer

De artikelen 50 en 51 Sv hebben betrekking op het zogenaamde ‘vrije verkeer’
tussen verdachte en raadsman en het recht van de raadsman op kennisneming
van de processtukken. De artikelen 50 en 51 Sv bevatten samen met de artikelen
28 en 31 Sv het centrale voorschrift voor het garanderen van een effectieve
verdediging. De raadsman moet ongehinderd en op ieder moment met zijn cliënt
in contact kunnen treden. Datzelfde moet gelden voor de verdachte. Artikel 50
Sv garandeert vertrouwelijkheid voor het contact tussen raadsman en verdachte.
Zoals eerder genoemd, is vertrouwelijkheid een van de belangrijkste voorwaar-
den waarbinnen het werk van de raadsman tot zijn recht komt. Deze voorwaarde
staat evenwel op gespannen voet met het beginsel van de waarheidsvinding,
vooral wanneer er sprake is van (een vermoeden van) ernstige strafbare feiten,
waartegen vergaande opsporingsmethoden ingezet mogen worden. Een voor-
beeld van dergelijke strafbare feiten zijn die gepleegd met een terroristisch oog-
merk, ten behoeve waarvan de wetgever ruime opsporingsbevoegdheden aan de
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bevoegde instanties heeft toegekend.10 
In de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit kan justitie eveneens

advocaten betrekken, bijvoorbeeld doordat zij niet meer gezien worden als
onafhankelijke raadslieden van de verdachte, maar in het gunstigste geval als
toegang tot (potentiële) verdachten en in het slechtste geval als verlengstuk van
hen.11 In het onderzoek naar aanleiding van de IRT-affaire werd aandacht
geschonken aan de betrokkenheid van advocaten bij de georganiseerde misdaad,
de zogenaamde ‘mob’ advocaten of consiglieres.12 Geconcludeerd werd dat
‘verwijtbare betrokkenheid binnen de advocatuur meer dan incidenteel voor-
komt’.13 Ten aanzien van specifiek allochtone advocaten werd, in het kader van
een ander onderzoek, gespeculeerd over hun verhoogde kwetsbaarheid voor
corruptie, omdat zij loyaal zouden zijn ten opzichte van hun eigen achterban.14

Voor de verdediging hebben deze ontwikkelingen naar aanleiding van de
strijd tegen ernstige vormen van misdaad (vooral de toenemende mogelijkheid
van het gebruik maken van opsporingsmethodes als infiltratie en afluisteren) in
het bijzonder gevolgen voor de vertrouwelijkheid die de relatie tussen raadsman
en cliënt tekent.15 Het kort geding dat de Nederlandse Vereniging voor Straf-
rechtadvocaten (NVSA) omtrent het afluisteren van gesprekken tussen raads-
man en cliënt voerde tegen de Staat, is hiervan een voorbeeld.16 Het geding
betrof de klacht van de NVSA tegen het ministerie van Justitie dat vertrouwelij-
ke telefoongesprekken tussen raadslieden en hun cliënten door justitie waren
getapt en voor wat betreft die gedeelten van de gesprekken die vallen onder het
verschoningsrecht, niet (onmiddellijk) waren vernietigd (zoals voorgeschreven
in artikel 126aa Sv jE artikel 8 EVRM), maar pas na kennisneming daarvan
door de opsporende instantie. De voorzieningenrechter oordeelde dat er geen
sprake was van onrechtmatig handelen door justitie en wees de vordering van
de NVSA af. Van een dergelijke handelwijze van justitie kan volgens sommige
auteurs gezegd worden dat het één van de fundamentele uitgangspunten voor de
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17 Bannier, 2005; Van Almelo, 2004.
18 Sjöcrona en Koops, 2006, p. 365.
19 Knigge, conclusie bij HR 11 april 2006, LJN AU9130, punt 22.
20 Idem, punt 27.
21 Groenhuijsen en Knigge, 2001, p. 23 e.v. Zie ook de aanbevelingen van het project PROMIS

(Project motiveringsverbeteringen in strafvonnissen), Raad voor de Rechtspraak, 26 mei
2005. Te downloaden van <www.rechtspraak.nl> (juni 2006).

22 Kamerstukken II 2003-2004, 29 255, nr. 5, p. 2. Het onderhavige amendement werd in-
gevoegd in een reeds bestaand wetsvoorstel dat beoogde de rechterlijke motivering in te
perken in gevallen waarin de verdachte een bekentenis heeft afgelegd. Ter compensatie van
de lichtere motiveringslast in dat soort zaken dient de rechter in geval van uitdrukkelijk
aangevoerde standpunten extra aandacht te besteden aan de motivering. Zie Kamerstukken II

verdediging in strafzaken schaadt: vertrouwelijkheid.17

4.4  Aangescherpte motiveringsplicht ex artikel 359, lid 2 Sv

Ter compensatie van de hierboven weergegeven nogal sombere omstandighe-
den waarmee de verdediging in strafzaken te maken kan krijgen, is er ook een
ontwikkeling te ontwaren die de positie van de verdediging in het strafproces
juist lijkt te versterken. Bij wet van 10 november 2004, Stb. 2004, 580 is aan
het tweede lid van artikel 359 Sv een zin toegevoegd, die luidt: ‘het vonnis
geeft, indien de beslissing afwijkt van door de verdachte dan wel door de
officier van justitie uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, in het bijzonder de
redenen op die daartoe hebben geleid’. Met andere woorden: de rechter moet,
als hij in zijn beslissing afwijkt van door de verdediging gevoerde beargumen-
teerde verweren of door het OM uitdrukkelijk aangevoerde punten, gemotiveerd
aangeven waaróm hij daarvan afwijkt. Het betreft bewijs- en strafmaatverwe-
ren18 en het moet dan vooral gaan om de geschilpunten die in een strafzaak zijn
gerezen en niet om de punten waarover overeenstemming bestaat.19 Oorspronk-
elijk was de inzet van de wetswijziging dat de officier van justitie in een
vergelijkbare positie zou komen als de verdediging wat betreft de responsie-
plicht van de rechter.20 Maar de wetswijziging geeft ook de verdediging een
extra instrument in handen om de rechter te stimuleren uit te leggen hoe zijn
oordeel in een strafzaak tot stand is gekomen. Omdat in het onderhavige
onderzoek de visie van de verdediging op culturele strafzaken centraal staat, zal
in de bespreking hieronder van het gewijzigde artikel 359 Sv de nadruk liggen
op de mogelijkheden voor de verdediging die voortvloeien uit de betreffende
wetswijziging. 

Deze wetswijziging sluit aan bij het onderzoeksproject Strafvordering 2001,
in welk project gepleit werd voor een actieve rol voor de zittingsrechter en een
dialoogstructuur van het onderzoek ter terechtzitting.21 De bedoeling van de
wetswijziging is daarnaast dat de rechter meer inzicht geeft in de redenen die
ten grondslag liggen aan de opgelegde straf. Op die manier wordt de motivering
van rechterlijke uitspraken verbeterd.22 Knigge omschrijft die motiveringsplicht
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2003-2004, 29 252, p. 19-21.
23 Knigge, conclusie bij HR 11 april 2006, LJN AU 9130, punt 40.
24 Idem, punt 44.
25 Fokkens, 2005, p. 146.
26 Fokkens, 2005, p. 147. Zie in dezelfde bewoordingen de conclusie van de A-G Knigge bij

HR 11 april 2006, LJN AU9130, punt 44.
27 HR 11 april 2006, LJN AU9130.
28 HR 11 april 2006, LJN AU9130, r.o. 3.7.1.

als volgt: ‘Voor de strafrechter moet richtsnoer zijn dat hij zijn beslissing
zodanig motiveert dat zij voldoende inzicht geeft in zijn gedachtegang om de
beslissing voor partijen en derden controleerbaar en aanvaardbaar te maken. Het
stilzwijgend passeren van een door een procespartij uitdrukkelijk gepresenteer-
de en deugdelijk onderbouwde stelling bevordert de aanvaardbaarheid van het
rechterlijk oordeel niet’.23 Het aangepaste artikellid moet ertoe leiden dat die
aanvaardbaarheid van het rechterlijk oordeel vergroot wordt. Volgens Knigge
is naar aanleiding van deze wetswijziging de motiveringsplicht van de rechter
verruimd, maar wordt hij ook beperkt, omdat alleen op die standpunten hoeft te
worden gereageerd die uitdrukkelijk onderbouwd zijn.24 

Volgens Fokkens heeft het nieuwe artikel 359, lid 2 Sv een aanvullende
functie naast de al op grond van artikel 358, lid 3 Sv en 359a, lid 3 Sv bestaande
responsieplicht van de rechter op verweren gevoerd door de verdediging.25 De
verweren waarop artikel 359, lid 2 Sv zou zien, zouden dan vooral het bewijs en
de op te leggen straf betreffen.26 

De Hoge Raad heeft zich bij deze opvatting van Fokkens aangesloten27 en
tevens een omschrijving gegeven van de in de wet niet nader omschreven term
‘uitdrukkelijk onderbouwde standpunten’. Volgens de Hoge Raad noopt niet
ieder ter terechtzitting ingenomen standpunt bij niet-aanvaarding tot een nadere
motivering. Het standpunt moet ‘duidelijk, door argumenten geschraagd en
voorzien van een ondubbelzinnige conclusie’ bij de feitenrechter naar voren
zijn gebracht. De verdediging moet het verzoek schriftelijk indienen en zich
daarbij baseren op het proces-verbaal van de zitting en de naar aanleiding van
het onderzoek ter terechtzitting gewezen uitspraak.28 In hetzelfde arrest stelt de
Hoge Raad in r.o. 3.8.1. dat er geen algemene regels zijn te geven omtrent de
gevallen en mate waarin een beslissing nader dient te worden gemotiveerd,
omdat er zich vele uiteenlopende situaties kunnen voordoen. De enige nadere
aanduiding zijn de nog steeds tamelijk vage bewoordingen ‘de aard van het aan
de orde gestelde onderwerp’ en ‘de inhoud en indringendheid van de aang-
evoerde argumenten’. 

Knigge voegt in zijn conclusie bij ditzelfde arrest een nadere aanwijzing
toe: de vraag of een uitdrukkelijk standpunt expliciete bespreking behoeft, moet
beoordeeld worden in het licht van de motivering in haar geheel. Daarmee
bedoelt hij dat de motiveringsplicht in strafzaken zich nog volop aan het
ontwikkelen is. Daarbij past niet een dichtgetimmerd voorschrift voor de rechter
met aanwijzingen wanneer wel en wanneer niet uitgebreid ingegaan moet
worden op een door een van de procespartijen aangevoerd standpunt. Die
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aanwijzingen moeten volgens Knigge dan ook in de rechtspraktijk ontwikkeld
worden, waarbij de rechter zich erop dient toe te leggen dat hij zijn gedachte-
gang inzichtelijk maakt en zijn beslissing voor de procespartijen en het publiek
aanvaardbaar maakt.29 

Hoewel een en ander dus in de rechtspraktijk nader vormgegeven moet
worden, betekent deze ontwikkeling voor de verdediging in ieder geval dat zij
een nieuw instrument in handen heeft om de rechter tot nadere motivering van
een einduitspraak te dwingen. Maar ook voor dit instrument geldt wat hierboven
al een aantal keer genoemd is, namelijk dat van de raadsman een pro-actieve en
assertieve houding verlangd wordt. Volgens sommigen zal de aangescherpte
motiveringsplicht zelfs door de advocatuur ‘bevochten’ moeten worden, omdat
niet alle rechters even gelukkig zouden zijn met een verdediging die zich
assertief in de rechtszaal opstelt.30 

4.5  Effectieve verdediging in een culturele strafzaak

4.5.1  Dwangcommunicatie in het strafproces

Goede communicatie is voor het tot stand brengen van een effectieve verdedi-
ging van fundamenteel belang. Het recht is immers bij uitstek een communica-
tief fenomeen,31 op verschillende niveaus. In abstracte zin gaat het in het
strafproces om ‘goed en kwaad’, in concretere zin komt de rechter tot zijn
strafoordeel naar aanleiding van interactie met de verdachte en moet de
raadsman kunnen overleggen met zijn cliënt. Het belangrijkste werk in de
verdediging van een strafzaak vindt namelijk niet plaats ter terechtzitting, maar
eerder, tijdens het opsporingsonderzoek en eventueel het gerechtelijke vooron-
derzoek. In die periode moeten beslissingen worden genomen over de te kiezen
verdedigingsstrategie. Het is dus van cruciaal belang dat in dit stadium van het
proces het overleg tussen raadsman en cliënt optimaal tot stand komt. 

In de praktijk van het strafproces is de verdachte voor wat betreft het
invloed uitoefenen op de uitkomst van zijn zaak voor een groot gedeelte
afhankelijk van zijn raadsman: die is de professionele procesdeelnemer die de
verdachte adviseert over de optimale verdedigingsstrategie. Dat geldt ook voor
de verdachte die het Nederlands (goed) beheerst: vaak is het strafproces on-
begrijpelijk en afstandelijk en lijkt het alsof er voor het individu weinig
mogelijkheden zijn tot het uitoefenen van invloed. Deze situatie staat op
gespannen voet met wat Peters als een ideaaltype van het strafproces heeft
omschreven, namelijk dat de verdachte moet worden erkend en gerespecteerd
als rechtssubject die de mogelijkheid moet hebben en krijgen om invloed uit te
oefenen op de uitkomst van zijn strafzaak. Peters formuleert dit ideaalbeeld niet
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32 Peters, 1993, p. 89-90, vergelijk de hierboven gegeven definitie van effectieve verdediging
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33 Bal, 1988, p. 94.
34 Bal, 1988, p. 71.
35 Vgl. Yeşilgöz, 1995, p. 155-156.
36 Vgl. Hoefnagels, 1977; Bal, 1988, p. 73, 80.
37 Vgl. Van Rossum, 1998, p. 149.
38 Van Rossum, 1998, p. 150-152; vgl. Oude Breuil, 2005, p. 32-34.

als een academische utopie, maar als een werkwoord: door de bij het proces
betrokkenen moet actief gezocht worden naar mogelijkheden om de verdachte
de invloed te geven waarop hij recht heeft.32 De praktijk is echter dat er in het
strafproces sprake is van machtsongelijkheid: de rechter verhoort de verdachte
(de beschuldigde) ten behoeve van waarheidsvinding en de straftoemeting en
heeft beslissingsbevoegdheid, volgens Bal in een verbale interactie die
‘dwangcommunicatie’ kan worden genoemd. Het betreft dan ‘een gesprekssitu-
atie waarin de meer machtige deelnemer de minder machtige met verbale
middelen noodzaakt op een (door de eerste) bepaalde wijze aan het gesprek deel
te nemen; dat wil zeggen dwingt tot spreken, c.q. tot het verrichten en/of nalaten
van bepaalde gesprekshandelingen, waardoor hij het gespreksverloop en de
uitkomst in sterke mate kan beheersen en sturen. De minder machtige gespreks-
deelnemer kan zich hiertegen niet of nauwelijks teweerstellen. Hij wordt aan
(een) dwangcommunikatie(ve situatie) onderworpen en kan zich hieraan veelal
niet onttrekken zonder dat dit nadelige gevolgen voor hem heeft’.33 Volgens Bal
is deze ongelijke positie, waarin de verdachte fungeert als rechtsobject, nooit
helemaal op te heffen, ook niet door het waarborgen van verdedigingsrechten.34

De verwijdering tussen de verdachte en de professionele procesdeelnemers
begint al bij de juridische terminologie, die lang niet voor iedere verdachte
toegankelijk is. Vaak heeft een allochtone verdachte moeite met het begrijpen
van het juridische jargon, vaktaal waarmee overigens ook autochtone verdach-
ten vaak niet uit de voeten kunnen.35 Zo vertelde respondent 51:

Daar kan toch ook de gemiddelde Nederlander niks mee als je je in vaktermen uit.
Daar kan echt niemand wat mee. Die mensen hebben het nog over een dagvaardi-
ging en zo en dat is dan maar een woord, maar daaruit blijkt al hoe ver dat van
iemands bed over het algemeen staat.

Bovendien heeft de rechter vanwege zijn opleiding en achtergrond meestal in
algemene zin een betere spreekvaardigheid dan de verdachte.36 Dit kan alleen
maar sterker gelden voor de verdachte die de Nederlandse taal niet machtig is.
Oogcontact kan een brug slaan tussen rechter en verdachte die elkaar niet
begrijpen of verstaan,37 maar dat is geen oplossing voor verdachten die zijn
opgegroeid met het idee dat iemand recht in de ogen kijken onbeleefd is.38
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39 Spronken, 2001, p. 122-124. Zie ook Jacobs e.a., 2006, over het uitblijven van adequate
rechtsbijstand in asielzaken.
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Advocaten melden verder dat allochtone verdachten meer dan autochtone
verdachten onbekend zijn met het Nederlandse strafproces en wantrouwend
staan tegenover bijvoorbeeld het piketsysteem of het idee van toevoeging. Het
piketsysteem is al langer het zorgenkindje van de advocatuur: verschillende
onderzoeken hebben aangetoond dat cliënten ontevreden zijn over het optreden
van een hun toegevoegde raadsman, omdat die zich te weinig voor de zaak
inspande en/of inhoudelijk te weinig kennis aan de dag legde.39 Respondent 43
over de situatie in de piketfase:

Het systeem van de piket is nou eenmaal niet begrijpelijk. Als je nooit met het
strafrecht in aanraking bent gekomen, je zit op het politiebureau, je bent verhoord,
of als je geluk hebt, ben je nog niet verhoord en er komt opeens een snuiter binnen
die zegt ‘ik ben advocaat’ dan gaan ze denken: ‘het kan best zo zijn dat hij advocaat
is, maar hoe komt hij aan deze zaak. Is hij hier door de politie naartoe gestuurd?’.

Onbekendheid met verschijnselen als de piketadvocaat, toegevoegd raadsman
en reclassering kan verdachten sterken in de verwachting dat deze organen deel
uitmaken van de politie. Op die manier kan wantrouwen ontstaan bij de ver-
dachte,40 wat op de raadsman de extra taak legt het wantrouwen weg te nemen
en het strafrechtelijke systeem uit de doeken te doen. Bovendien kan de cliënt
wantrouwend zijn ten opzichte van de raadsman, wat het contact kan verslech-
teren en het vertrouwen in gevaar kan brengen. Dat vertrouwen is cruciaal voor
het daadwerkelijk kunnen voeren van een effectieve verdediging, omdat de
verdachte alleen dan zich vrij zal voelen onbekommerd zijn verhaal te doen.
Respondent 43 vertelt hoe moeilijk het soms is om het vertrouwen tot stand te
brengen in een zaak op toevoeging:

Mijn praktijk bestaat voor negentig procent uit toevoegingen, dat is natuurlijk iets
waarvan ze (de cliënten, MS) zeggen: ‘hij wordt niet betaald, dus daar zal wel iets
tegenover staan, hoe onafhankelijk is hij nog, kan ik hem wel vertrouwen?’. Daar
kan ik mij gevoelsmatig wel wat bij voorstellen en helemaal als je uit een heel
andere cultuur komt, waar dat veel minder vanzelfsprekend is. 

4.5.2  Taalproblemen

Als sprake is van een cliënt die de Nederlandse taal niet machtig is, loopt de
effectiviteit van de verdediging haast automatisch gevaar. Er zal een tolk nodig
zijn om het contact tussen raadsman en cliënt goed te laten verlopen. De tolk
vervult een van de belangrijke eisen van het recht van de verdachte op een
eerlijk proces dat is neergelegd in artikel 6 EVRM, namelijk dat een ieder tegen
wie een vervolging loopt, recht heeft op de vertaling van processtukken in een
taal die hij begrijpt en op de kosteloze bijstand van een tolk tijdens de terecht-
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zitting. Tijdens de zitting is bijstand door een tolk verplicht als de verdachte
niet of onvoldoende Nederlands spreekt (artikel 275 Sv). Het Wetboek van
Strafvordering bevat voor wat betreft de inschakeling van een tolk tijdens het
opsporingsonderzoek geen bepalingen. Voor deze belangrijke fase van het
strafproces is de Richtlijn Tolkenbijstand opsporingsonderzoek strafzaken41 van
kracht, die dezelfde gelding heeft als de bepalingen in Strafvordering. Hoewel
het opsporingsonderzoek steeds meer de belangrijkste fase van het strafproces
is, omdat daar het belangrijkste materiaal tegen de verdachte verzameld wordt,
is de tolkenbijstand in die fase het minst volledig geregeld. De betreffende
opsporingsambtenaar mag zelf bepalen of hij vindt dat de verdachte het
Nederlands voldoende beheerst en zijn zorgplicht is gedurende de afgelopen
jaren afgebouwd.42 Deze situatie kan strijdig zijn met de waarborgen voor de
verdachte die uit de relevante jurisprudentie van het EHRM kunnen worden
afgeleid. Op basis van de uitspraken in de zaken Kamasinski43 en Brozicek44

komt de verdachte een recht toe op vertaling van geschreven en mondelinge
processtukken, ook in de fase van het opsporingsonderzoek. Daarbij geldt dat
niet steeds alles vertaald hoeft te worden, maar wel een zodanige hoeveelheid
materiaal dat de verdachte begrijpt waarvan hij wordt beschuldigd en op een
effectieve wijze zijn visie van het gebeurde over het voetlicht kan brengen (vgl.
artikel 588, lid 2 Sv).

Niet alle advocaten zijn even blij met de tussenkomst van een tolk, omdat
die een negatief effect kan hebben op het totstandkomen van het vertrouwen
tussen raadsman en cliënt. Een aantal respondenten geeft aan dat zij liever niet
via een tolk met de cliënt spreken, omdat er dan ‘ruis’ ontstaat in de communi-
catie.45 Ze trekken liever meer tijd uit voor een gesprek onder vier ogen met de
cliënt. Bovendien hebben sommige respondenten de ervaring dat het werken
met een tolk juist vertragend werkt. Ook zijn er klachten over een gebrek aan
professionaliteit of integriteit van de tolken. De nieuwste ontwikkeling op het
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gebied van het waarborgen van de professionaliteit en integriteit van de in het
strafproces werkzame tolken en vertalers is het wetsvoorstel Wet Gerechtstol-
ken en vertalers,46 dat de uit de negentiende eeuw stammende wet moet aanpas-
sen aan de eisen van de huidige tijd. Knelpunten zullen ook in de toekomst de
schaarste van tolken en hun lastig te waarborgen integriteit blijven. Respondent
43 over deze situatie:

Ik houd er helemaal niet van om via een tolk met iemand te praten, maar soms
ontkom je er niet aan. Dan moet je dus een tolk inschakelen en dat communiceert
aan allerlei kanten moeilijk. Je hoort al die verhalen wel over dat ze onbetrouwbaar
zijn en niet goed tolken, maar over het algemeen gaat het wel. Toch loop ik er ook
wel eens tegenaan dat je heel simpele vragen stelt en dat er heel erg lang geant-
woord wordt en dat je een antwoord teruggetolkt krijgt wat er soms helemaal niet op
lijkt. Dan denk ik: dat kan onmogelijk een weergave zijn van wat hier gebeurd is.
Strikt genomen vind ik dat niet kunnen, want de tolk hoort alles te vertalen wat er
gezegd wordt, maar er zijn heel veel tolken door ervaring ‘wijs’ geworden, die min
of meer al gaan tolken zoals het systeem graag wil hebben. En dat is natuurlijk ook
weer verkeerd. Soms is dat wel heel erg praktisch, maar ja, als ik een verdachte was
dan zou ik dat toch niet graag hebben, dat het op die manier gaat. 

Sommige respondenten maken gebruik van de tolkentelefoon, als het onmoge-
lijk is een tolk op kantoor uit te nodigen. Het gaat dan om een telefonische
verbinding met een tolkencentrum zodat het gesprek van de raadsman met de
cliënt simultaan vertaald kan worden. Niet alle advocaten vinden dat een
prettige oplossing, omdat er ook aan die vorm van vertaling nadelen kleven.
Respondent 25 over haar ervaringen:

Het nadeel daarvan is dat het een onpersoonlijk gesprek is. Je zit naar dat kastje te
kijken in plaats van naar je cliënt en het duurt heel lang voordat die boodschap
overkomt en je kunt ook zelf niet bepalen of er überhaupt ruis zit in die communica-
tie. 

Sommige respondenten geven aan liever gebruik te maken van bijvoorbeeld
goed Nederlands sprekende familieleden of vrienden van de cliënt, maar niet
alle strafzaken lenen zich daarvoor. In de piketfase tenslotte is er vaak helemaal
geen tijd een tolk te vinden en te raadplegen, waardoor men meestal genood-
zaakt is gebruik te maken van de gunsten van een familielid van de verdachte
en als dat niet gaat, zo veel mogelijk ‘met handen en voeten’ te werken. De
meeste respondenten geven aan deze situatie verre van ideaal te vinden, maar in
de praktijk vaak niet anders te kunnen. Respondent 21: 

Als een cliënt onverwacht komt en hij spreekt de Nederlandse taal niet goed, neem
ik de dagvaarding in ontvangst en maak ik een afspraak op de langere termijn. Dan
moet de cliënt terugkomen met een tolk. Maar als dat niet kan omdat hij binnen
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47 Vaags, 1994, p. 19.
48 Vgl. Frid en De Hommel-Steenbakkers, 1988, p. 55, 59; Vaags, 1994, p. 19-20, 46.
49 Vaags, 1994, p. 26.
50 Vaags noemt dezelfde voorbeelden voor wat betreft tolken in asielsituaties (1994, p. 45-47;

54).
51 Zie Rb ’s-Gravenhage, 3 januari 2002. LJN AD8316, voor een voorbeeld van een vrouwelij-

ke asielzoeker uit Syrië die stelde dat zij door leden van de veiligheidsdienst in haar land van
herkomst was verkracht. Zij durfde daarover in de asielprocedure niet te spreken vanwege
door haar cultuur ingegeven schaamte. Extra terughoudend in haar verklaringen werd zij
vanwege de mannelijke tolk die haar bijstond.

twee dagen moet voorkomen, moet ik hem op dat moment spreken en dan bel ik dus
wel de tolkentelefoon. Soms zit daar niemand en dan houdt het op. Dan moet het
maar met handen en voeten. Maar dan heb ik niet het gevoel dat ik de cliënt
optimaal kan verdedigen. 

4.5.2.1  Contact tolk-cliënt
Als de tolk uit hetzelfde land, dezelfde stam, of dezelfde (groot)familie afkom-
stig is als de verdachte, kan dit consequenties hebben voor de omgang tussen
beiden. De cliënt kan van de tolk bijvoorbeeld solidariteit verwachten, wat in de
asielprocedure in het vreemdelingenrecht nogal eens voorkomt. De asielzoeker
verwacht dan dat de tolk voor hem of haar een goed woordje zal doen.47 Vaker
komt voor, en dat speelt ook in strafzaken, dat de verdachte de tolk niet
vertrouwt vanwege diens achtergrond.48 Respondent 9 over dit wantrouwen:

Het gebeurt heel veel dat een cliënt wantrouwen heeft ten opzichte van een tolk. Ik
merk dat vooral als een cliënt behalve in een strafprocedure, ook in een verblijfsver-
gunningprocedure is verwikkeld. Een strafblad is heel bezwaarlijk voor een
positieve beslissing op een verblijfsvergunningprocedure. De cliënt kan dan bang
zijn dat de tolk bepaalde informatie doorspeelt die later negatief voor hem uitpakt.

Vaags haalt onderzoek aan waarin geconcludeerd werd dat vertrouwen van de
asielzoeker in de tolk belangrijker werd gevonden dan een goed gesprek, vooral
als het gaat om intieme en gevoelige zaken.49 Voor verdachten die zich in de
onzekerheid van een strafprocedure bevinden, kan aangenomen worden dat
voor hen hetzelfde geldt. Verschillende respondenten noemen voorbeelden van
strafzaken waarin zij merkten dat het niet boterde tussen de cliënt en de tolk.
Dat speelde in het bijzonder bij Afrikaanse verdachten (onder ander uit Soma-
lië) en in iets mindere mate bij cliënten afkomstig uit de regio Koerdistan
(Koerdische Turken en Koerdische Irakezen).50 Het komt ook voor dat een
vrouwelijke verdachte zich geïntimideerd voelt door een mannelijke tolk.51

Zulke situaties kunnen vertraging van het proces opleveren, omdat de zaak moet
worden aangehouden en gezocht moet worden naar een andere tolk, als die al
voorhanden is. Deze situatie is niet ideaal voor de verdediging, maar aangezien
geen andere oplossing mogelijk is, zal moeten worden geroeid met de riemen
die er zijn. Respondent 33:

Ik had eens een Ghanese cliënt en op zitting wilde hij zijn tolk niet. Hij kon aan het
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52 Vaags, 1994, p. 21, 24-25.
53 Balkema en Lensing, 1987, p. 38.
54 Voorheen bestond artikel 307, lid 2 Sv dat voorschreef dat de tolk niet tevens als getuige

mocht optreden, maar dat artikel is vervallen. Zie ook de noot bij HR 24 juni 1997, NJ 1998,
70, m. nt. ’t H (Tolk als getuige).

55 Yeşilgöz, 1995, p. 156-158.
56 Vergelijk Balkema en Lensing, 1987, p. 38. In asielzaken ligt deze kwestie blijkbaar minder

gevoelig, aangezien Vaags hierover schrijft dat ‘de tolk uitingen in een breder cultureel kader
[mag] plaatsen wanneer dit relevant is, dus wanneer een beter begrip van bijvoorbeeld
asielzoekers hierdoor bereikt wordt’ (1994, p. 25). 

57 Al in vroege jurisprudentie heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat een tolk ook als deskundige
kan optreden en dat verklaringen die hij doet op basis van zijn deskundigheid voor het bewijs
kunnen worden gebruikt: HR 21 juni 1966, NJ 1968, 29 m. nt. Enschedé (Tolk als deskundi-
ge).

dialect horen dat de tolk van de een of andere stam was, die hij niet mocht. Toen
hebben we de rechter laten beslissen. De rechter speelde het heel mooi, hij zei in het
Engels: ‘maak je geen zorgen, meneer de tolk gaat nu zweren, hij staat onder ede,
dus hij zal niet zomaar dingen kunnen verzinnen’. Cliënt werd toen wel wat rustiger,
maar aan het eind voel je toch dat je liever had dat het iemand anders was.

 
Tolken worden behalve ten behoeve van de vertaling ook wel als mini-cultuur-
deskundigen geraadpleegd, ook wel ‘cultureel vertalen’ genoemd,52 of ‘verkla-
ren’.53 Officieel zijn tolken daartoe niet aangesteld,54 maar in de praktijk van de
strafrechtsprocedure wordt hun regelmatig gevraagd om toelichting over een
bepaald gebruik of een zekere traditie in het land van herkomst van de verdach-
te of in diens culturele achtergrond.55 Op principieel niveau kan daartegen
worden ingebracht dat een tolk slechts dient te vertalen wat tijdens een rechts-
zitting besproken wordt. Daarvoor is hij immers beëdigd. Als de tolk vervolgens
(ook) als getuige-deskundige wordt geraadpleegd, zou hij eerst de eed moeten
afleggen die bij die hoedanigheid hoort.56 Het hoeft geen betoog dat een
dergelijke, hoewel procedureel correcte, toch tamelijk omslachtige gang van
zaken ter zitting niet altijd zal worden gevolgd.57 Daarbij komt dat het raadple-
gen van een tolk als getuige-deskundige meestal terloops gebeurt. Bovendien
kan de tolk zelf degene zijn die er een grensoverschrijdende taakopvatting op na
houdt en kan de rechtbank daarvan niet per se de schuld in de schoenen worden
geschoven. Voor de verdediging kan die dubbele rol van de tolk overigens
gunstig uitpakken. Respondent 5 vertelde over een strafzaak tegen een Bulgaar-
se zigeunerin, die werd verdacht van winkeldiefstal: 

De politie vond dat die mevrouw een professionele winkeldief was omdat zij
gebruik zou maken van speciale, geprepareerde kleding. Zij zou onder haar rokken
een soort schort dragen waarin ze de gestolen spullen verborg. De politie demon-
streerde dat aan de hand van een hele serie foto’s en die rok ging dienen als
steunbewijs. De vrouw werd gehoord bij de rechter-commissaris met behulp van een
tolk. De verdachte ontkende dat zij speciaal geprepareerde kleding gebruikte om
winkeldiefstal mee te plegen en zei dat de betreffende rok al sinds generaties door
Bulgaarse vrouwen werd gedragen. De tolk bevestigde dat. Hij zei: ‘ik weet precies



Hoofdstuk 486

58 Tolken en vertalers in strafzaken. Een rapport van de commissie herijking Wetboek van
Strafvordering, november 1991, p. 17.

59 Frid en De Hommel-Steenbakkers, 1988, p. 53.
60 Doornbos, 2003, p. 195-227.

wat u denkt, meneer de rechter-commissaris, maar dit verhaal van mevrouw klopt.
Het is inderdaad een soort onderrok die in bepaalde streken in Bulgarije wordt
gedragen’. Ik weet niet of het waar is, maar ik vond het interessant dat op die manier
een typisch Nederlands vooroordeel onderuit werd gehaald. Ik was in eerste
instantie ook geneigd het verhaal van mijn cliënte als ongeloofwaardig terzijde te
schuiven. 

4.5.2.2  Integriteit van (gerechts)tolken en vertalers 
De professionaliteit van tolken en vertalers die hun diensten aanbieden in de
strafrechtspleging, is in het verleden en ook recent een punt van zorg geweest.
Al in 1991 waarschuwde de Commissie-Moons ervoor dat politietolken die ten
behoeve van het opsporingsonderzoek waren aangesteld, zich teveel vereenzel-
vigden met hun opdrachtgever.58 De politie hanteerde veelal ‘eigen’ tolkenlijs-
ten waardoor het onduidelijk was of die tolken voldeden aan de kwaliteitseisen
die door het ministerie van Justitie aan gerechtstolken werden gesteld. Frid en
De Hommel-Steenbakker schreven in dit verband over de voorkeur van
politiediensten voor ‘kneedbare tolken’ en dat vertalers die zich kritisch uitlaten
over bijvoorbeeld de manier van verhoren, in de toekomst niet meer door de
politie zouden worden geraadpleegd.59 Doornbos onderzocht de rol van tolken
in asielprocedures en concludeert dat tolken soms uit hun rol van neutrale inter-
mediair stappen en bijvoorbeeld extra hulpvaardig zijn, zich als deskundige of
informant opstellen ten behoeve van de IND en soms inhoudelijk invloed uit-
oefenen op de procedure. Deze opstelling van de tolken is lang niet altijd
gunstig voor de asielzoekende, maar wel voor de IND.60 

Verschillende respondenten in het onderhavige onderzoek geven aan dat zij
nog steeds merken dat er een verschil is in professionaliteit tussen gerechtstol-
ken en politietolken. Respondent 39:

Ik merk vaak dat er onzorgvuldig wordt omgesprongen met de verklaring van de
cliënt. Als de tolken zelf niet helemaal begrepen hebben wat de portee is ergens van,
dat ze maar even zelf aanvullen. Ik merk regelmatig, dat als je verklaringen
doorneemt die je cliënten hebben afgelegd met behulp van een tolk, dat die cliënten
vaak zeggen dat ze anders verklaard hebben of uitspraken anders bedoeld hebben
dan de tolk vertaald heeft.  

Respondent 35:

Ik heb het idee dat de politie ook bij voorkeur bepaalde tolken gebruikt. En dat die
ook weten wie hun werkgever is (lacht). Dat hoor ik ook van cliënten waarvan ik
weet dat ze niet bij me komen met kletsverhalen. Dan is het gewoon waar. Je hoort
dat te vaak om het te negeren. Het is de kwaliteit van een tolk, maar het is ook de
mentaliteit. 
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61 Zie ‘Etnische tolken vaak gevaar voor politieonderzoek’, NRC Handelsblad 7 augustus 1997.
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In 1998 stelde het Interregionaal Rechercheteam Noord en Oost Nederland een
rapport op waarin werd geconcludeerd dat tolken Turks, Russisch, Koerdisch en
Iraanse talen kwetsbaar waren voor chantage, omdat zij uit dezelfde gemeen-
schap kwamen als leden van criminele organisaties.61 Vanwege bloedverwant-
schap of ‘culturele loyaliteiten’ zouden de betreffende tolken niet objectief of
zelfs onbetrouwbaar zijn. Een tolk zou geneigd zijn zich voor alles in te zetten
voor zijn ‘clan’ of zijn familie en om die reden vatbaar zijn voor corruptie.62 De
Werkgroep Tolk- en Vertaaldiensten die in februari 1998 haar rapport uitbracht,
ging op de kwestie in en adviseerde dat meer toezicht zou moeten komen op de
kwaliteit van tolken en vertalers, waarmee de professionaliteit en integriteit van
de betreffende tolk beter gewaarborgd is.63

4.5.3  Ontkennende verdachte 

Vaak wordt gezegd dat allochtone verdachten meer ontkennen dan autochtone
verdachten. Volgens sommigen heeft ouder wetenschappelijk onderzoek deze
hypothese niet bevestigd.64 Jacobs deed recenter onderzoek naar bekennen en
ontkennen van verdachten en concludeert dat autochtone Nederlanders en
mensen afkomstig van de Nederlandse Antillen en Aruba het vaakst bekennen.
Verdachten met een niet-westerse etnische afkomst zijn geneigd het meeste te
ontkennen. Volgens Jacobs kan dat verklaard worden vanuit de taalachterstand
van deze laatste groep verdachten, maar ook vanuit hun culturele achtergrond.
Zo zouden Turken eergerelateerde delicten eerder bekennen omdat zij trots zijn
op dat soort gedragingen65 en zouden Marokkanen ontkennen, omdat in hun
cultuur schaamte en schande een belangrijke rol spelen.66 Zolang de buitenwe-
reld niet op de hoogte is van het strafbare gedrag, is er geen reden tot schaamte.
Bekennen zou sociaal gezichtsverlies betekenen.67

De geïnterviewde advocaten geven (voorzichtig) aan dat hun ervaring ze
leert dat allochtone cliënten vaker, zoals zij het meestal noemen, ‘tegen de
klippen op’ ontkennen dan autochtone cliënten. Als toelichting daarop wordt
gezegd dat ook autochtone cliënten soms tegen beter weten in ontkennen, maar
gemakkelijker door hun advocaat te overreden zijn deze onfortuinlijke en
onvruchtbare verdedigingsstrategie te verlaten. Algemeen gezegd zijn het
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meestal de weinig ervaren verdachten (allochtoon of autochtoon) die blijven
ontkennen, terwijl er torenhoog bewijs tegen ze ligt. De meer ervaren verdach-
ten beroepen zich doorgaans op hun zwijgrecht, totdat er meer bekend is over
hun bewijspositie.

Als de cliënt ontkent, blijft er voor de raadsman niet veel marge over om de
verdediging inhoudelijk te voeren. Veel meer dan aan de cliënt uitleggen wat de
consequenties zijn van glashard ontkennen, tegen een overmacht van bewijs in,
is er niet bij. Vaak probeert de raadsman de cliënt ertoe over te halen zich op
zijn zwijgrecht te beroepen, om (teveel) irritatie bij de rechter te voorkomen.
Dat is iets anders dan ontkennen, hoewel deze twee begrippen soms als synonie-
men voorgesteld worden.68 De verdachte heeft het recht te zwijgen (artikel 29,
lid 2 Sv, zie ook artikel 273, lid 2 Sv), welk recht voortvloeit uit de onschuld-
presumptie die eveneens inhoudt dat niemand verplicht of gedwongen kan
worden aan zijn eigen veroordeling mee te werken.69 Soms komt een cliënt na
aandringen van zijn raadsman wel tot inkeer, omdat hij inziet dat een ontken-
nende proceshouding niet gunstig is. Ontkennen heeft eigenlijk alleen zin als
bekend is dat de officier van justitie weinig kans heeft om de zaak ‘rond’ te
krijgen. Ontkennen kan dan leiden tot een sepot vanwege onvoldoende wettig
bewijs of een vrijspraak. Om dezelfde redenen kan een verdachte zich beroepen
op zijn zwijgrecht en afwachten hoever het OM komt met de bewijsvoering.70

Bekennen heeft juist meer zin in zaken waarin veel (ondersteunend) bewijs
voorhanden is, zoals getuigenverklaringen. De verdachte kan dan kans maken
op een lagere straf.71 Ontkennen in een dergelijke situatie kan de rechter doen
concluderen dat de verdachte zich ‘kennelijk leugenachtig’ opstelt, wat tot
strafverzwaring kan leiden.72

Vaak weten advocaten overigens wel dat een ontkennende houding te
maken kan hebben met de culturele achtergrond van de verdachte, waar
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73 Vgl. L. Kool, 2004, p. 57, 93-94.

schaamte ertoe zou leiden nooit fouten toe te geven. Dat kan leiden tot ronduit
determinerende uitspraken over de invloed van cultuur op gedrag, zoals die van
respondent 3 over deze situatie:

Noord-Afrikaanse verdachten ontkennen altijd tegen beter weten in. Al was de
verdachte in een auto aangehouden met het breekijzer in zijn ene hand en de
autoradio in z’n andere hand, die hij er net uitgetrokken had en waarvan de draden
nog half los hingen, en hij was door een politieman met vier getuigen eromheen op
heterdaad betrapt, dan zou hij altijd zeggen: ‘ik ben gewoon niet in die auto
geweest. Het is niet waar, ze liegen allemaal’. Volgens mij is dat heel erg cultureel
bepaald. Ik denk dat dat met een bepaald gevoel van eer te maken heeft, dat het
beter is om je krachtig te verzetten tegen alles wat je tegengeworpen wordt, dan om
je zwakte te tonen. Terwijl het in een procedure soms tactisch veel handiger kan zijn
om je verlies te nemen en op die manier er een veel betere uitweg te vinden.

Respondent 20:
 

Bij Marokkanen heb je nog wel eens dat als ze ergens van verdacht worden, en
bijvoorbeeld op heterdaad zijn aangehouden met de zakken vol, dat ze dan nog
steeds ontkennen. Dat heeft volgens mij met de cultuur te maken, dat ze zich heel
erg schamen, omdat ze moeten toegeven dat ze dat gedaan hebben.

Deze essentialistische opvatting van cultuur, waarbij cultuur wordt gezien als dé
verklarende factor voor gedrag, is niet alleen te vinden bij strafrechtadvocaten,
ook andere strafrechtsfunctionarissen hanteren soms een dergelijke opvatting
van cultuur. Dat is hun niet altijd euvel te duiden, omdat uit een behoefte meer
kennis over allochtone verdachten te vergaren bijvoorbeeld cursussen worden
gevolgd over onder andere ‘de’ Arabische taal en cultuur.73 Ook advocaten
proberen, uit de aard van hun vak, op allerlei manieren hun kennis over alloch-
tone cliënten te vergroten en dat kan ertoe leiden dat stereotiepe beeldvorming
ontstaat. In de opleiding tot advocaat, noch de beroepsopleiding, noch de per-
manente opleiding, wordt op een systematische wijze antropologische kennis
overgedragen. De meeste advocaten geven aan dit geen probleem te vinden,
omdat je ‘de kennis toch wel opdoet in de praktijk’. Maar juist hapsnap en op
eigen houtje vergaren van antropologische informatie die voor de strafrechts-
praktijk van belang kan zijn, bergt het gevaar in zich van het werken ‘op
recept’: het verzamelen van handzame lijstjes met blauwdrukken van culturen
die als verklaring kunnen dienen voor het gedrag van de cliënt. Het is dan nog
maar de vraag of de verdachte door het gebruik van deze stereotypen (die
paradoxaal genoeg misschien in eerste instantie best heel goed strafverminde-
rend kunnen werken) uiteindelijk daadwerkelijk geholpen is. De rechter kan
bijvoorbeeld veronderstellen dat een verdachte ontkent vanwege zijn culturele
achtergrond en dus eigenlijk, aldus de interpretatie van de rechter, bedoelt het
strafbare feit te bekennen. Een dergelijke interpretatie staat op gespannen voet
met de onschuldpresumptie: het uitgangspunt dat iemand pas schuldig is als zijn
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schuld in rechte is komen vast te staan.74 Respondent 43 over die situatie:

Zo’n Marokkaans of Turks jochie, dat daar tegen de klippen op staat te ontkennen,
dat wekt irritatie op bij de rechter. Die kan daar soms ook niet goed mee omgaan.
En ik vind ook niet dat dat te ver moet gaan in de zin van dat zo’n rechter zegt: ‘je
ontkent, maar daar kun jij ook niks aan doen, want dat is je cultuur’. Soms ontken
je ook omdat je echt vindt dat je het niet gedaan hebt of je ontkent omdat je er
probeert onderuit te komen. Dan moet een rechter niet te snel denken ‘dit is
cultureel bepaald’.

Volgens Harchaoui is het ontkennen van speciaal Marokkaanse verdachten te
verklaren door een toegenomen kennis van en inzicht in Nederlandse strafrech-
telijke praktijken en dus niet (zozeer) vanuit een schaamte- of schandecultuur.75

Jacobs oppert dat juist een gebrék aan ervaring met het Nederlandse strafrechte-
lijk systeem leidt tot meer ontkennend gedrag bij allochtone verdachten:
wantrouwen en onbekendheid leiden ertoe dat een verdachte probeert grip op de
situatie te houden door te ontkennen.76 Kool signaleert in haar onderzoek naar
ontkennen door jeugdige Marokkaanse verdachten dat drie factoren een
doorslaggevende rol spelen in ontkennend gedrag: afwezigheid van ouderlijke
bemoeienis, kennis van het Nederlandse jeugdstrafrecht (ontkennen kan lonen)
en groepsgevoel.77 Overigens zijn het niet alleen Marokkanen die ontkennen,
advocaten noemen ook andere groepen allochtone cliënten, zoals Turken,78

personen afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en Nigerianen. Interessant
hierbij is dat een Turkse respondent (nummer 55) signaleert dat algemeen
gesproken Turken juist veel bekennen, uit schuldbewustzijn dan wel uit (over-
dreven) respect voor het rechterlijke gezag. Alleen de meer ervaren Turkse en
Marokkaanse cliënten, degenen die volgens deze respondent ‘verhollandst’ of
‘vermarokkaanst’ zijn, vertonen eenzelfde destructief ontkenningsgedrag. Res-
pondent 55:

Turken bijvoorbeeld die moet je afremmen in hun verklaringen. Als een Turkse
verdachte eenmaal op zijn praatstoel zit, dan vertelt hij meer dan goed is. Ze praten
en ze bekennen alles, dat leidt soms echt tot verrassingen, dat je een pleidooi
voorbereidt en dan geven ze dingen gewoon toe. Dan denk je: ‘daar gaat mijn
pleidooi’.

De meeste advocaten zijn (gelukkig) genuanceerd in het verklaren van ontken-
nen door allochtone cliënten. Ze signaleren het verschijnsel maar geven
daarvoor geen culturele reden en benadrukken vooral de nadelige consequenties
voor de positie van de verdediging, ongeacht de culturele achtergrond van de
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cliënt.79 Respondent 25: 

Ik kan het absoluut niet in zijn algemeenheid over allochtone cliënten zeggen, maar
Marokkaanse cliënten hebben de neiging, en dat is vreselijk stereotiep, maar het is
wel waar, om te ontkennen. En dan is het heel moeilijk om uit te leggen wat de
consequentie is als er heel duidelijk bewijs ligt: dan heeft ontkennen gewoon geen
zin en werkt het averechts. Ik leg ze dat ook altijd uit en soms pikken mensen dat
wel op. Uiteindelijk kunnen ze zich dan wel verzoenen en een andere proceshouding
aannemen. Maar het komt gewoon heel regelmatig voor dat ze glashard ontkennen,
met bombarie en theater erbij. En het is zelden dat ze dat goed bekomt.

4.5.4  Budgetproblemen

Het is niet onvoorstelbaar dat in het geval van een ingewikkelde culturele zaak
een deskundige zal moeten worden gevraagd een rapport op te maken over de
specifieke culturele achtergronden. In het geval van een onvermogende cliënt
die op basis van een toevoeging verdedigd wordt, gebeurt het niet zelden dat er
te weinig financiële middelen zijn om een deskundige in te schakelen. In de
praktijk blijkt echter dat lang niet altijd zeker is dat de verdachte de voor de
inschakeling van de deskundige gemaakte kosten vergoed krijgt.80 Behalve het
voorschot dat door de rechtbank is betaald, zal de verdachte ook de kosten die
de deskundige gemaakt heeft, inclusief diens uurtarief dienen te betalen.81 Deze
omstandigheden kunnen de verdedigingspositie van de verdachte negatief
beïnvloeden omdat het de verdediging ter beschikking staande budget moet
worden verdeeld over verschillende posten. Er zou kunnen worden gesproken
van een inbreuk op equality of arms omdat de verdediging niet gelijkelijk
middelen voorhanden heeft als het openbaar ministerie.82 Volgens vaste
rechtspraak van de Hoge Raad zijn de rechten van de verdediging wat dit betreft
voldoende gewaarborgd.83 In het kader van het Onderzoeksproject Strafvorde-
ring 2001 wordt met betrekking tot het recht op het inschakelen van een
deskundige onder andere voorgesteld dat moet worden onderzocht in hoeverre
financiële drempels afbreuk kunnen doen aan het recht op betwisting van
gevonden onderzoeksresultaten in de vorm van een contra-expertise.84 Respon-
dent 11 over deze lastige positie: 

Soms lukt het gewoon niet altijd om bepaalde onderzoekshandelingen te verrichten
als je een pro deo advocaat bent. Ik had bijvoorbeeld een Chinese cliënt waar ik een
deskundige inschakelde, maar die moest de klant zelf betalen. In zekere zin kan je
zaak er dus beter van worden als je betaalt. Dat ligt dan niet zozeer aan het honorari-
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um van de advocaat, maar meer aan de dingen er omheen, zoals die deskundige.

Respondent 17:

De ruimte om culturele achtergrond aan te voeren is vrij klein geweest, maar bestaat
wel: de wet biedt de mogelijkheden. Alleen moeten die wel door de rechtbank
worden toegestaan. Bijvoorbeeld als je in het kader van een persoonlijkheidsonder-
zoek niet alleen een psychiater en een psycholoog, maar ook iemand die deskundig-
heid heeft over de cultuur van de cliënt wat op papier laat zetten, of als je de
verdediging toestaat op dat gebied deskundigen te horen. Maar dat is vaak het
probleem: dan stel je het als verdediging voor en als de rechtbank dan zegt: ‘we
vinden het nergens voor nodig’, dan sta je met lege handen. Zeker als je een cliënt
hebt die niet even het geld kan ophoesten.

Een oplossing voor deze situatie kan zijn wat hierboven is besproken naar
aanleiding van de mini-instructie: de mogelijkheid voor de verdediging om een
voorvraag aan de deskundige te stellen. Op die manier kan de verdediging
alvast informatie krijgen over de rol van de culturele achtergrond in de strafzaak
en op basis van het antwoord van de deskundige op de voorvraag bepalen of er
een volledig deskundigenrapport moet worden opgesteld. 

4.6  Conclusie

Naast vertrouwelijkheid, partijdigheid en onafhankelijkheid die in het eerste
hoofdstuk van dit boek behandeld zijn, speelt een ander beginsel een belangrijke
rol in de verdediging in strafzaken: het beginsel van de zogenaamde effectieve
verdediging. Dat beginsel houdt in dat de verdachte in de gelegenheid moet zijn
daadwerkelijk te participeren in het strafproces, in die zin dat hij in staat is
invloed uit te oefenen op de uitkomst van zijn strafzaak. Het beginsel van
effectieve verdediging is ontwikkeld in de jurisprudentie van het EHRM naar
aanleiding van artikel 6, lid 3 sub c EVRM, waar het recht op verdediging is
neergelegd. Grondslag voor het beginsel van effectieve verdediging is het prin-
cipe van equality of arms, dat eveneens uit artikel 6 wordt afgeleid en dat
inhoudt dat aan de verdediging dezelfde proceswapenen moeten toekomen als
aan de vervolgende instantie. Het beginsel van effectieve verdediging wordt
gewaarborgd in nationaal en internationaal recht. In het Wetboek van Strafvorde-
ring zijn verspreid verschillende rechten voor de verdediging opgenomen. In dit
hoofdstuk zijn drie instrumenten die de verdediging tot haar beschikking heeft,
de mini-instructie, het recht op vrij verkeer en de aangescherpte motiverings-
plicht behandeld. Deze bevoegdheden geven de raadsman veel mogelijkheden de
verdediging inhoudelijk in te vullen, maar ze vereisen tegelijkertijd inzet en
oplettendheid van de kant van de verdediging. Het bestaan van de bevoegdheden
betekent niet automatisch dat een door de verdediging gedaan verzoek ook
gehonoreerd wordt en er wordt wat betreft de mini-instructie en de aangescherpte
motiveringsplicht van de raadsman verlangd dat hij zijn verzoek schriftelijk en
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gemotiveerd indient. Het recht op vrij verkeer staat onder druk omdat de
opsporingsinstanties onder bepaalde omstandigheden vergaande opsporingsbe-
voegdheden hebben waarvan advocaten niet altijd verschoond blijven. 

Duidelijk is geworden dat, zoals ook al in hoofdstuk 1 van dit boek werd
aangegeven, van de verdediging in toenemende mate een alerte proceshouding
verwacht wordt, wil zij het beginsel van effectieve verdediging in de praktijk
vorm en inhoud geven. 

In culturele strafzaken speelt een aantal factoren die een beperkend effect op
een effectieve verdediging kunnen hebben. De eerste factor is de manier van
communiceren in de rechtszaal, die door Bal en andere onderzoekers is omschre-
ven als een dwangsituatie. De verdachte (dat geldt niet alleen voor allochtonen)
bevindt zich ter terechtzitting in een ongelijke machtspositie ten opzichte van de
overige procesdeelnemers. Vooral ten opzichte van de rechter komt deze
ongelijkheid tot uitdrukking, omdat de rechter de verdachte mag ondervragen en
uiteindelijk een oordeel over hem velt. Ook het juridische jargon en ander
formeel taalgebruik bevestigen de verdachte in zijn ondergeschikte positie. Hét
kernbegrip van effectieve verdediging in dit onderzoek, aansluitend bij de
opvatting van Peters, is de situatie dat de verdachte daadwerkelijk in staat is te
participeren in het strafproces en invloed uit te oefenen op de uitkomst van zijn
strafzaak. Onbekendheid met de organen van de strafrechtspleging, de taal die er
wordt gesproken en de situatie van onzekerheid en ondergeschiktheid kunnen
ertoe leiden dat de verdachte wantrouwend wordt, zelfs tegenover zijn (toege-
voegde) raadsman. Het is dan moeilijk voor de raadsman een vertrouwensrelatie
met zijn cliënt op te bouwen en een goede verdedigingsstrategie te kiezen.

Als een allochtone verdachte de Nederlandse taal niet (voldoende) beheerst,
heeft hij recht op bijstand van een tolk. De meeste advocaten geven aan dat zij
veel gebruik maken van tolken, zowel in het overleg met cliënten voorafgaand
aan de zitting als tijdens de zitting. De ervaringen die advocaten met tolken
hebben, lopen sterk uiteen: sommigen zijn volkomen tevreden, anderen geven
aan niet altijd positieve ervaringen te hebben gehad. Veel voorkomende proble-
men zijn van praktische aard: er zijn onvoldoende tolken op tijd beschikbaar,
zeker in de schaars gesproken talen, Chinese dialecten bijvoorbeeld, en de
onvoorspelbare strafrechtspraktijk verhoudt zich vaak niet met de manier van
werken van tolkencentra, waar een tolk ruim op tijd moet worden besproken.
Minder voorkomende problemen, echter van ernstiger aard zijn die waar de
advocaten ervaren dat tolken zich niet onafhankelijk opstellen. Het komt voor dat
tolken (dat gebeurt vooral op het politiebureau) zich laten leiden door het
opsporingsbelang en er bij de verdachte op aandringen te bekennen, dan wel in
de vertalingen een bekentenis laten doorschemeren. Dergelijke voorvallen zijn
ernstig, maar beperkt in omvang, hoewel hier natuurlijk ook sprake kan zijn van
een dark number. 

De derde factor die invloed heeft op de effectiviteit van de verdediging in
een culturele strafzaak, is het (vermeende) veelvuldig ontkennen door allochto-
ne (in het bijzonder Marokkaanse) verdachten. Hoewel uit onderzoek niet
ondubbelzinnig blijkt dat allochtone verdachten inderdaad stelselmatig meer
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ontkennen dan autochtone verdachten, geven advocaten aan dat zij veel
ervaring hebben met ‘tegen de klippen op’ ontkennen door sommige groepen
allochtone cliënten. Voor advocaten is dan vooral problematisch dat sommige
cliënten moeilijk te overtuigen zijn van het heilloze karakter van ontkennen bij
een overmacht aan bewijs. Autochtone verdachten zouden ook veel ontkennen,
maar gemakkelijker te overtuigen zijn die houding te veranderen ten behoeve
van een gunstiger uitkomst van het proces. Volgens de advocaten in dit onder-
zoek zijn het vooral de weinig ervaren cliënten die ontkennen en dat is een
beeld dat door wetenschappelijk onderzoek wordt bevestigd. 

In de vierde plaats kan het feit dat veel allochtone verdachten op toevoeging
worden verdedigd, problematisch zijn. De raadsman ontvangt een vastgestelde
som geld van de overheid waarmee hij de verdediging kan inrichten. Dit kan
leiden tot budgetproblemen, bijvoorbeeld als de raadsman een cultuurdeskundi-
ge zou willen raadplegen. Uit het onderzoek volgt dat advocaten ook (of juist)
in culturele strafzaken actief te werk gaan en indien nodig een cultuurdeskundi-
ge (bijvoorbeeld een psychiater of een psycholoog die kennis heeft van de
culturele achtergrond van de verdachte) een rapport laat opmaken. Een dergelijk
onderzoek is niet altijd te bekostigen van het geld dat de verdediging op
toevoeging ontvangt, waardoor de vraag rijst of in deze situatie nog wordt
voldaan aan het beginsel van equality of arms.



1 Zie Renteln, 2004.

Hoofdstuk 5 

Cultural defense en cultureel verweer

5.1  Inleiding

In dit hoofdstuk komen de Amerikaanse figuur van de ‘cultural defense’ en de
Nederlandse tegenhanger ‘cultureel verweer’ aan de orde. Voor een vergelijking
met het Amerikaanse strafrecht is gekozen omdat de cultural defense vooral in
de Amerikaanse relevante literatuur besproken wordt.1 Her en der zal in dit
hoofdstuk ook geciteerd worden uit Canadese literatuur, een land waar even-
eens gediscussieerd wordt over de vraag in hoeverre in het strafprocesrecht
rekening moet en kan worden gehouden met de culturele achtergrond van de
verdachte. 

De hoofdvraag van dit hoofdstuk is: wat houdt de figuur cultural defense in
en welke argumenten voor en tegen zijn rond deze figuur geformuleerd? Van
belang is dat voordat de Nederlandse juridische situatie rond culturele strafza-
ken wordt weergegeven, aansluiting wordt gezocht bij de Amerikaanse situatie.
Hier heeft zich in de afgelopen twee decennia een discussie ontwikkeld rond de
cultural defense. In die discussie, die vooral door academici wordt gevoerd, zijn
argumenten voor en tegen het in formele zin accepteren van een dergelijk
verweer geformuleerd. In Nederland is een vergelijkbare discussie op gang
gekomen die sinds een jaar of tien gevoerd wordt, nadat zich een aantal
geruchtmakende culturele strafzaken had voorgedaan. Veel van de in de
Amerikaanse situatie aangedragen argumenten worden ook in de Nederlandse
discussie opgevoerd. Die Nederlandse discussie komt in dit hoofdstuk kort aan
de orde, omdat voor de feitelijke juridische situatie in de volgende drie hoofd-
stukken speciaal ruimte is gereserveerd. Daar komen voorbeelden aan de orde
van strafzaken waarin de culturele achtergrond van de verdachte een belangrijke
rol speelde. Hier zij nog eens verwezen naar hoofdstuk 2, waar met betrekking
tot het strafrechtelijke beleid ten aanzien van bepaalde culturele delicten ook
argumenten worden aangevoerd die in de cultureel verweer discussie terugko-
men. 

Een cultureel verweer bestaat officieel niet als aparte doctrine, noch in de
Verenigde Staten, noch in Nederland. Er is in de Verenigde Staten wel discussie
over de vraag of een dergelijk verweer formeel (in de zin van ‘geformuleerd’,
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opgenomen in de juridische doctrine) zou moeten worden opgenomen in de
strafwetgeving. In de praktijk worden immers wel degelijk ‘culturele verweren’
gevoerd, waarbij door de verdachte wordt aangevoerd dat zijn culturele
achtergrond reden geeft voor strafuitsluiting of strafvermindering. Zulk verweer
kan stoelen op twee gronden: de verdachte verblijft te kort in het gastland om
op de hoogte te zijn van de geldende wettelijke regels en voorschriften (cogni-
tief cultureel verweer), óf de verdachte was zich wél bewust van het misdadige
van zijn gedrag, maar bevond zich in een zodanig stressvolle situatie, veroor-
zaakt door zijn culturele achtergrond, dat hij niet anders kon dan handelen zoals
hij deed (non-volitief of ‘wilsgebrekkig’ cultureel verweer). 

Omdat veel principiële argumenten die in de discussie over cultureel
verweer voorkomen, vergelijkbaar zijn, worden in dit hoofdstuk Nederland en
Amerika naast elkaar behandeld. Omwille van de leesbaarheid zal primair de
term ‘cultureel verweer’ gehanteerd worden en niet ‘cultural defense’. Wel is
het belangrijk in het oog te houden dat het Amerikaanse strafrecht verschilt van
dat van Nederland. Om die reden geef ik in de eerste paragraaf van dit hoofd-
stuk een korte uiteenzetting van het Amerikaanse materiële strafrecht. Daarna
komen de verschillende argumenten voor en tegen het aanvaarden van een
(formeel) cultureel verweer aan de orde (§ 5.4 en 5.5). De argumenten vóór het
aanvaarden van een formeel, dus apart, cultureel verweer, zijn vooral gebaseerd
op het beginsel van individuele gerechtigheid: de op te leggen straf moet zoveel
mogelijk aansluiten bij de persoon van de verdachte en zijn of haar individuele
levensomstandigheden. Een tweede belangrijke drijfveer voor het ontwerpen
van een formeel cultureel verweer is het in de uitvoering van overheidsbeleid
streven naar een multiculturele samenleving, welk streven ook in het
(straf)rechtssysteem tot uitdrukking zou moeten komen. De argumenten tegen
het aanvaarden van een formeel cultureel verweer zijn voor een belangrijk
gedeelte terug te voeren op de internationale fundamentele mensenrechten, in
het bijzonder op het recht op leven en het recht op integriteit van het lichaam.
Daarnaast zijn er argumenten van juridische aard, die vooral doelen op een
gebrek aan afschrikwekkende werking en persoonlijke verantwoordelijkheid als
een cultureel verweer zal worden geïmplementeerd. Antropologen voeren als
kritiek aan dat met een cultureel verweer een onjuist gebruik wordt gemaakt van
de term ‘cultuur’ en willen zich niet vereenzelvigen met een situatie waarin
geweld (bijvoorbeeld tegen vrouwen en kinderen) op basis van cultuur wordt
toegestaan. 

Naast de argumenten voor en tegen, komt ook een aantal ‘tussenwegen’ aan
de orde, waarin geprobeerd wordt de impasse tussen voor- en tegenstanders te
overbruggen (§ 5.6-5.9). Van die zogenaamde ‘middenwegen’ is het ‘gedeeltelij-
ke’ of ‘informele’ cultureel verweer het meest populair, omdat gebruik wordt
gemaakt van bestaande strafrechtelijke verweren en het vaststellen van de
schuld van de verdachte intact blijft. Via deze middenweg kan de verdachte
ervoor kiezen culturele informatie te introduceren als bewijs van zijn of haar
gemoedstoestand ten tijde van het begaan van het delict. Deze oplossing,
hoewel zeker ook voor kritiek vatbaar, sluit het meest aan bij de huidige
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praktijk in de rechtszaal. 
De kritische lezer zou kunnen opmerken dat in dit hoofdstuk geen strikt

onderscheid is gemaakt tussen enerzijds het voeren van een cultureel verweer
door de advocaat als verdedigingsstrategie en anderzijds het al dan niet
accepteren door de rechter van een dergelijk verweer. Deze twee aspecten
komen in dit hoofdstuk, en overigens ook in de volgende drie, door elkaar aan
bod, omdat ze zich niet goed laten scheiden. Advocaten anticiperen in het
vormgeven van de verdedigingsstrategie op de mogelijke reactie van de rechter
en de rechter reageert op zijn beurt op de aangevoerde verweren van de
verdediging. Die twee dynamieken proberen te scheiden, is kunstmatig en
bovendien vaak niet mogelijk, zeker niet in strafzaken die voor wat betreft de
overwegingen van de rechter uitsluitend kunnen worden geanalyseerd op basis
van de (gepubliceerde) uitspraak. Om die reden is dan ook niet gestreefd naar
een dergelijke tweedeling. In de volgende hoofdstukken, waarin veel gebruik
wordt gemaakt van de data uit de interviews, kan dat onderscheid beter gemaakt
worden, namelijk daar waar met de respondent een deconstructie van een
concrete strafzaak is uitgevoerd. Overigens is die deconstructie ook slechts
beperkt, om de eenvoudige reden dat veel advocaten zich niet meer precies
herinneren hoe de rechter precies op de gevoerde verweren gereageerd heeft. 

In het hoofdstuk komen eveneens citaten van respondenten voor, vooral bij
de discussie tussen voor- en tegenstanders van een formeel cultureel verweer.
Waar nodig wordt gebruik gemaakt van Amerikaanse termen, als dit een goed
begrip dient. Als in dit hoofdstuk de term ‘gastland’, ‘dominante samenleving’
of ‘dominante cultuur’ wordt genoemd, wordt daarmee de samenleving of
‘cultuur’ bedoeld die de ideologische basis levert voor het strafrecht of de
(straf)rechtsregel waarbinnen de verdachte berecht wordt.2 Ik sluit het hoofdstuk
af met een concluderende paragraaf. 

Voor de volledigheid zij hier opgemerkt dat de bedoeling van dit hoofdstuk
niet is een rechtsvergelijkend overzicht te geven van het Nederlandse en
Amerikaanse strafrecht. Een dergelijke rechtsvergelijking is van meet af aan
niet opgenomen in de opzet van dit onderzoek. De weergave van de Amerikaan-
se (en voor een klein deel de Canadese) situatie heeft uitsluitend tot doel inzicht
te geven in de achtergronden van de figuur van de cultural defense en de
discussie die rondom deze figuur gevoerd wordt in de relevante juridische en
sociaal-politieke literatuur. 
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maar mens rea betekent niet dat de verdachte bij het plegen van het delict weet moest hebben
van de strafbaarheid van de gedraging, zoals de term boos opzet vereist. Het gaat om een
bepaalde wilsvrijheid waarover de verdachte dient te beschikken ten tijde van het begaan van
het delict. Mens rea zou kunnen worden gezien als het subjectieve onderdeel van een
strafbare gedraging, actus reus als het objectieve. Vergelijk Smith, 2003, p. 162 e.v.

5.2  Amerikaans materieel strafrecht

Hoewel het Amerikaanse rechtssysteem valt binnen de common law familie, die
gekenmerkt wordt door een nadruk op ‘rechtersrecht’, case law en minder
nadruk op de dogmatiek, is het grootste gedeelte van het Amerikaanse materiële
strafrecht in de wet neergelegd.3 Het strafrecht van de Verenigde Staten lijkt
dichter bij de gevoelens van de samenleving te staan omdat er een grote invloed
is van de kiezer op de inhoud van het strafrecht en op de samenstelling van de
rechterlijke macht: rechters en openbare aanklagers worden door de inwoners
van een staat gekozen. Dat is ook de reden waarom de figuur van de reasonable
person, een exponent van de in de samenleving heersende common sense, in het
beoordelen van vooral een beroep van de verdachte op een strafuitsluitings-
grond, een belangrijke rol speelt.4 Het ligt voor de hand te veronderstellen dat
een dergelijke figuur in een pluriforme samenleving een weerspiegeling zou
moeten zijn van alle overtuigingen die in de samenleving bestaan. Voorstanders
van een cultureel verweer gebruiken dit argument om aan te tonen dat de
strafrechtspleging cultureel sensitief te werk zou moeten gaan (zie ook § 5.4.4.2
hieronder). 

5.2.1  Strafuitsluitingsgronden algemeen 

Om een verdachte te kunnen veroordelen voor het begaan van een strafbaar feit,
worden in het Amerikaanse strafrecht twee eisen gesteld. In de eerste plaats
moet sprake zijn van een fysieke gedraging die wederrechtelijk is (act of actus
reus), in de tweede plaats moet de verdachte beschikken over de vereiste
geestesgesteldheid om te beseffen waarom hij schuldig is (guilty mind of mens
rea).5 Als een van de twee vereisten niet kan worden ingevuld, kan de verdachte
niet voor het begaan van een strafbaar feit worden veroordeeld. Als wél aan de
vereisten is voldaan, dus als actus reus en mens rea beide voorkomen, kan de
verdachte desondanks aan bestraffing ontkomen indien hij een geslaagd beroep
doet op een zogenaamde defense (verweer). De verweren worden ingedeeld in
negative defenses en affirmative defenses. Negative defenses zijn gebaseerd op
bijvoorbeeld gebrek aan bewijs en verontschuldigen de verdachte niet, maar
kunnen de strafmaat verlagen (zoals een verweer dat stelt dat geen sprake is van
moord, maar van doodslag). Affirmative defenses houden in dat hoewel het
tenlastegelegde bewezen kan worden geacht, de verdachte dat niet of slechts in
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verminderde mate verweten kan worden.6 Affirmative defenses worden onder-
verdeeld in justifications (te vergelijken met de Nederlandse rechtvaardigings-
gronden) en excuses (‘schulduitsluitingsgronden’).7 

In het geval van een justification voert de verdachte aan dat hij moreel juist
heeft gehandeld, ook al leidde zijn gedrag tot een strafbaar feit. De schade van
het strafbare feit weegt niet op tegen het belang dat een ander rechtsgoed
beschermd wordt, aldus de verdachte.8 De gedraging waaraan de verdachte zich
heeft schuldig gemaakt, wordt door de samenleving getolereerd of zelfs aan-
gemoedigd.9 Een voorbeeld kan worden gevonden in de figuur van self defense,
te vergelijken met de Nederlandse noodweer. 

Een excuse houdt in dat de verdachte een beroep doet op een omstandigheid
die in de wet is vastgelegd en die leidt tot het wegvallen van de verantwoorde-
lijkheid van de verdachte voor zijn gedrag, omdat hij niet vrijelijk over zijn wil
kon beschikken.10 Een voorbeeld hiervan is insanity of ‘ontoerekenbaarheid’,
waarbij het gaat om een stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestver-
mogens. Bij een geslaagd beroep op insanity wordt de strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid volledig kwijtgescholden, maar kan de verdachte vanwege gevaar
voor zichzelf of voor de maatschappij op civiel- of strafrechtelijke gronden in
zijn vrijheid wordt beperkt.11 Twee andere excuses die het Amerikaanse
strafrecht kent, zijn die van de diminished capacity of responsability (vermin-
derde toerekenbaarheid vanwege een psychische stoornis) en provocation of
heat of passion (enigszins te vergelijken met noodweerexces en psychische
overmacht, namelijk voor wat betreft de psychische gesteldheid van de verdach-
te).12 Deze laatste twee excuses worden partial excuses genoemd, die een be-
perkte reikwijdte hebben, namelijk uitsluitend afzwakking van de tenlasteleg-
ging.13 Het gaat dan om situaties van extreme mentale of emotionele verwarring
die de vrije wil van de verdachte beperkt en waarvoor de verdachte niet geheel
aansprakelijk kan worden gesteld.14 Van belang is verder dat deze partial
excuses alleen worden toegepast bij levensdelicten, waar ze het verwijt dat aan
de verdachte gemaakt wordt, kunnen reduceren van moord (murder) naar dood-
slag (manslaughter).15 Bij andere delicten kunnen deze excuses een strafvermin-
derend effect hebben.16 
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5.2.2  Bijzondere strafuitsluitingsgronden 

In het kader van het streven naar zogenaamde ‘individuele gerechtigheid’, een
belangrijk beginsel in zowel het Amerikaanse als het Nederlandse strafrecht (zie
ook § 5.4.3 hieronder) zijn naast de algemene strafuitsluitingsgronden ook
specifieke strafrechtelijke verweren ontwikkeld. Deze specifieke verweren zijn
vrijwel allemaal specialis van een heat of passion verweer of van reasonable
provocation.17 Voorbeelden zijn de zogenaamde battered woman syndrome
defense: een verweer voor vrouwen die na een langdurige periode van geweld
hun partner van het leven beroven: zij krijgen de gelegenheid ter terechtzitting
bewijs te introduceren over de geestelijke toestand ten tijde van het begaan van
het delict, vooral om de aanwezigheid van opzet te nuanceren.18 Het verweer is
gebaseerd op het ‘syndroom van de mishandelde vrouw’: een ‘verzameling van
identificeerbare psychologische verschijnselen van vrouwen die gedurende lan-
gere tijd een duurzame relatie hebben gehad met een man die haar lichamelijk of
geestelijk heeft mishandeld’.19 Als variant op het battered woman syndrome
wordt in de Verenigde Staten het battered child syndrome als strafverminde-
ringsgrond erkend in de rechtszaal.20 Het battered child syndrome houdt in dat
een mishandeld kind dat uiteindelijk een van de ouders doodt, een beroep doet op
een langdurige periode van misbruik en geweld als motief voor zijn gedrag.21 

De zogenaamde black rage is van bovengenoemde stoornissen een variant:
het is een verweer dat gevoerd wordt door zwarte Amerikanen die gewelddadi-
ge delicten plegen tegen blanke Amerikanen uit frustratie vanwege eeuwenlang
racisme in de vorm van slavernij en maatschappelijke uitsluiting.22 Dit verweer
bestaat uit twee componenten: de zwarte verdachte voert aan dat ‘onderdrukken-
de omgevingsfactoren’ hem tot zijn gewelddadigheid tegen een blank(e)
perso(o)n(en) hebben gebracht en daarnaast dat hij persoonlijk concrete
ervaringen heeft met discriminatie. De verdachte voert aan dat hij vanwege zijn
woede ontoerekenbaar23 moet worden geacht.24 Black rage verweer slaagt niet
wanneer de verdachte zich uitsluitend in algemene zin beroept op de geschiede-
nis van Amerikaanse rassenonderdrukking.25 Berucht is de strafzaak tegen de
zwarte Colin Ferguson, die in een trein in New York zes forenzen doodschoot
en negentien verwondde. Als motief voerde hij aan dat hij als zwarte Amerikaan
het slachtoffer was van racisme. Het verweer werd niet gehonoreerd en Fergu-
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slavië kan volgens de auteurs worden vergeleken met de raciale segregatie in de VS (Larkin,
2001; zie voor een voorbeeld Murphy, 1999, p. 93).

30 Miller, 2000, p. 108-109; Larkin, 2001, p. 106-107; zie voor een pleidooi voor een ge-
nuanceerde benadering van het introduceren van deze stoornissen in het Amerikaanse
strafrecht, Falk, 1996).

31 Sacks, 1996; Dershovitz, 1994; Falk, 1996; Goldklang, 1997; Morse, 1998, p. 363; Miller
2000, p. 109-111 en Blomquist, 2001, p. 35; Levine, 2003, p. 77.

32 Blomquist, 2001, p. 58.
33 Dershovitz, 1994; Morse, 1998, p. 373.
34 Falk, 1996, p. 737, 783 e.v.

son werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.26 Black rage betekent
een tijdelijke vorm van ontoerekenbaarheid,27 in de vorm van een psychose,
paranoïde waan of een posttraumatische stressstoornis.28 Voor het vaststellen
van de geldigheid ervan is medische informatie afkomstig van een psychiater
noodzakelijk.29 Overigens stuit het black rage verweer in de praktijk op
bezwaren van (in het bijzonder) leden van jury’s die het verweer slechts zien als
een excuus en niet als een rechtvaardiging van een geweldsdelict. Dat is dan
ook de belangrijkste reden, naast de moeilijkheden rond het verzamelen van
medische informatie, dat het verweer vrijwel nooit wordt aanvaard.30 

Naast deze verweren zijn in de literatuur voorbeelden te vinden van meer of
minder bizarre gedragsstoornissen die eventueel zouden kunnen leiden tot
strafvermindering. Voorbeelden zijn Vietnam veteran disorder, white racism
(de tegenhanger van black rage), workplace rage, air rage, road rage disorder,
adopted child disorder of adoptive child syndrome, urban survivor syndrome of
urban psychosis, Holocaust survivor syndrome, child sexual abuse syndrome,
rotten social background, riot syndrome en television intoxication.31 Hoewel
sommige zijn opgenomen in de DSM-IV en een creatieve raadsman nog wel
eens een poging doet,32 worden deze stoonissen in de Amerikaanse rechtspraak
niet erkend als zelfstandige schuldverminderings- of schulduitsluitingsgrond.33

Soms slagen ze (gedeeltelijk) als ondersteuning van de bestaande strafvermin-
deringsgronden.34 Gezamenlijk kenmerk van deze verweren is het garanderen
van equal justice: verschillende groepen in de samenleving moeten gelijkelijk
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kunnen profiteren van een rechtvaardig rechtssysteem.35 Bezien in dat licht is
het ontwikkelen van een cultureel verweer36 niet afwijkend te noemen, omdat in
een dergelijk verweer op overeenkomstige wijze aansluiting wordt gezocht bij
de bijzondere persoonlijke omstandigheden van de verdachte, om op die manier
tot een passende straf te komen.37 

Afgezien van deze systematiek van strafuitsluitingsgronden is de Ameri-
kaanse rechter wat betreft de straftoemeting in vergaande mate gebonden aan de
zogenaamde Sentencing Guidelines: straftoemetingsrichtlijnen die tot doel
hebben straffen te standaardiseren en die de rechter weinig discretionaire
bevoegdheden laten.38 In de praktijk wijkt de Amerikaanse rechter zelden af van
de Guidelines,39 die verbieden in de straftoemeting rekening te houden met ras,
geslacht, land van herkomst, geloofsovertuiging, religie en sociaal-economische
positie.40 Culturele achtergrond wordt in de Guidelines niet apart genoemd,
maar algemeen wordt aangenomen dat ‘cultuur’ valt onder de van de straftoe-
meting uitgesloten factoren ‘ras’ en ‘land van herkomst’.41 Maar volgens
Clinton zijn de termen cultuur, religie en land van herkomst geen synoniemen
en kunnen ze dus niet door elkaar gebruikt worden. Hierover bestaat in de
rechtspraktijk echter geen eenstemmigheid: sommige rechters achten ‘culturele
verschillen’ en ‘nationale herkomst’ gelijk aan elkaar, anderen niet.42 

5.3  Cultureel verweer: definities en vormen

5.3.1  Definities 

Evans-Pritchard en Renteln stellen dat het verschijnsel cultureel verweer ‘overal
voorkomt waar sprake is van rechtspluralisme’.43 Dat is enigszins verwarrend
gesteld, omdat in de strafrechtssystemen van landen waarin culturele verweren
gevoerd worden, niet per se, en officieel, een vorm van rechtspluralisme hoeft
te bestaan. Waarschijnlijk doelen Evans-Pritchard en Renteln op het voorkomen
van verschillende, niet-officiële, normsystemen binnen een bepaalde samenle-
ving: informele gedragsvoorschriften die evenwel een belangrijke invloed
kunnen hebben op de keuzes die een individu maakt.

Een cultureel verweer is een verweer, aangevoerd door immigranten,
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vluchtelingen en leden van inheemse volken, gebaseerd op hun gewoonten of
gewoonterecht.44 Vanuit een multiculturalistisch ideaal beschouwd, wordt de
migrant door middel van een cultureel verweer ‘tegemoet gekomen’ in zijn
assimilatie in het gastland.45 De verdachte betoogt dat hij handelde in overeen-
stemming met de voorschriften van zijn culturele achtergrond, ook als die
voorschriften strijdig zijn met het recht van de ontvangende samenleving.46 Op
deze manier uitgelegd is een cultureel verweer wel erg deterministisch van aard:
de verdachte kan niet anders dan handelen zoals hij gedaan heeft, omdat zijn
cultuur hem dat nu eenmaal ingeeft: my culture made me do it.47 Zo beschouwd
blijft er voor de verdachte geen enkele wilsvrijheid, noch enige eigen (strafrech-
telijke) verantwoordelijkheid over. Renteln nuanceert dit ‘alles of niets’
standpunt door te stellen dat cultuur cognitieve processen vormgeeft, zodat
individuen geneigd zijn tot bepaalde gedragingen (omdat ze op een bepaalde
manier geconditioneerd zijn), maar niet door hun cultuur gedetermineerd
worden.48 Kortom, door het instellen van een cultureel verweer voert de ver-
dachte aan dat het motief voor zijn gedraging te vinden is in zijn culturele
achtergrond en hij op basis daarvan aanspraak kan maken op strafuitsluiting of
-vermindering. Het gedrag van de betreffende verdachte is zodanig beïnvloed
door zijn of haar cultuur, dat ofwel de verdachte niet wist dat wat hij deed tegen
de wet was (hij doet met andere woorden een beroep op rechtsdwaling ter
weerlegging van de fictie dat een ieder geacht wordt het recht te kennen), ofwel
hij gedwongen was te handelen volgens die cultuur, waarbij gedacht moet
worden aan strafuitsluitingsgronden die aansluiten bij de psyche van de ver-
dachte op het moment van het begaan van het delict.49 Het argument dat hiertoe
gebruikt wordt, is dat in het land van herkomst de betreffende gedraging niet
zou vallen onder de strafwetten, dan wel minder zwaar bestraft zou worden.50 Er
wordt met andere woorden ‘cultureel bewijs’ gebruikt als excuus voor strafbaar
gedrag van allochtone verdachten. Dit gedrag moet niet beoordeeld worden naar
de standaarden van de dominante samenleving, maar naar de culturele standaar-
den van de verdachte zelf.51 Een persoon die is opgegroeid in een ‘vreemde
cultuur’ kan voor zijn gedrag, indien dit tegen de wetten van het gastland
ingaat, niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer dit gedrag in zijn of
haar cultuur geaccepteerd is of misschien zelfs aangemoedigd.52 
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5.3.2  Vormen 

5.3.2.1  Cognitief en vrije wil
Culturele verweren kunnen worden onderscheiden in zogenaamde cognitieve
(met betrekking tot kennis) en nonvolitieve (‘geen vrije wil’-) verweren. Een
cognitief verweer houdt in dat een verdachte niet op de hoogte is van de regels
in het land waar hij verblijft.53 Dit verweer is in strijd met het adagium dat een
ieder geacht wordt de wet te kennen, maar zou misschien kunnen resulteren in
een geslaagd beroep op rechtsdwaling,54 hoewel dat minder voor de hand ligt
naarmate het strafbare feit ernstiger van aard is, omdat dit ook in het land van
herkomst strafbaar gesteld zal zijn en bedreigd met een langdurige vrijheids-
straf.55 Nonvolitieve culturele verweren hebben in dat opzicht meer kans van
slagen aangezien die te maken hebben met de mate van wilsvrijheid van de
verdachte: de verdachte voert aan dat hij weliswaar op de hoogte is van de
strafbaarheid van zijn gedrag, maar stelt dat hij niet in staat was anders te
handelen dan hij gedaan heeft, omdat de voorschriften van zijn culturele
achtergrond sterker golden dan de juridische (meestal: strafrechtelijke) normen
van het gastland.56 Deze vorm van cultureel verweer doet denken aan de
strafuitsluitingsgrond overmacht (artikel 40 Sr). Beide vormen van cultureel
verweer zijn gebaseerd op de veronderstelling dat in sommige gevallen het
gedrag van een individu zodanig is beïnvloed door zijn of haar cultuur dat hij
daarover geen macht kon uitoefenen.57 

5.3.2.2  Drie categorieën volgens Levine
Levine maakt nog een derde onderscheid in culturele verweren. Zij noemt de
verweren ‘strategieën’, waarvan drie soorten kunnen worden genoemd: culture-
le reden, culturele tolerantie en cultureel vereiste. De ‘culturele reden’ strategie
is te vergelijken met een cognitief cultureel verweer en houdt in dat de verdach-
te aanvoert dat hem het voor de betreffende strafbare gedraging vereiste opzet
op de wederrechtelijkheid ontbrak. Zijn culturele achtergrond vormt hiervoor de
verklaring. Voorbeelden van deze strategie zijn ouders die vervolgd worden
voor kindermishandeling of -misbruik, maar aanvoeren dat zij uitsluitend op het
oog hadden een ziek kind beter te maken (vergelijk de strafzaak tegen de
Caribische moeder van de vijfjarige Daartje die beweerde dat het kind bezeten
was door een boze geest waarvan zij door middel van een gewelddadig ritueel
moest worden bevrijd, hoofdstuk 6, § 6.2.2.2). In deze categorie culturele
verweren vallen ook strafzaken waarin sprake is van interpretatie door de
verdachte van gedrag van het slachtoffer, bijvoorbeeld in zedenzaken, waar de
verdachte aanvoert dat hij vanuit zijn culturele achtergrond ervan overtuigd was
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dat het slachtoffer instemde met seksueel verkeer.58 De slagingskans van deze
strategie is in belangrijke mate afhankelijk van de hoeveelheid bewijs die de
verdachte aanvoert ter ondersteuning van zijn verweer. Vaak zal hiervoor de
hulp van een deskundige worden ingeroepen, maar zodra duidelijk wordt dat de
verdachte wel degelijk opzet had op het plegen van een strafbaar feit (bijvoor-
beeld verkrachting) en zijn cultuur achteraf inroept als excuus, is de rechter niet
meer overtuigd.59 

De culturele tolerantie strategie houdt in dat de verdachte bekent het
strafbare feit te hebben begaan, maar stelt dat hij niet strafrechtelijk aansprake-
lijk kan worden gesteld, omdat men in het land van herkomst de betreffende
gedraging tolereert of gedoogt. Voorbeelden van strafzaken waarin een derge-
lijk cultureel verweer gevoerd wordt, zijn voorvallen van thuisgeweld.60 De
verdachte stelt dan bijvoorbeeld dat ontrouw in het huwelijk schaamte over hem
brengt en dat zijn cultuur hem toestaat geweld te gebruiken om een einde te
maken aan de schaamtevolle situatie. Een ander voorbeeld is een gewelddadige
reactie op een verbale belediging. Juridisch lijkt een dergelijk betoog op een
beroep op een rechtvaardigingsgrond: de wederrechtelijkheid van de gedraging
komt te vervallen op grond van een veroorlovende norm. 

Rechters accepteren dit verweer gebaseerd op culturele tolerantie vrijwel
nooit, omdat het wordt gezien als een verklaring achteraf, terwijl sprake is van
opzet van de verdachte op het gebruiken van geweld en daarmee op het begaan
van een strafbaar feit, ongeacht de aanwezigheid van een culturele achtergrond.
Het toebrengen van leed is de belangrijkste drijfveer van de verdachte geweest,
het is geen bijeffect van een goedbedoelde gedraging in het kader van bijvoor-
beeld een genezingsproces, zoals in de ‘culturele reden’ strategie. Soms is er,
naast het vaststellen van schuld bij de verdachte, ruimte voor strafvermindering.
Dat gebeurt vrijwel alleen in minder ernstige zaken van kindermishandeling,
waar de verdachte aangeeft dat hij handelde in overeenstemming met pedagogi-
sche inzichten uit het land van herkomst.61

Als de verdachte gebruik maakt van de ‘culturele vereiste’ strategie, dan
hanteert hij een volkomen ‘innerlijke’ vorm van cultuur. Deze strategie is te
vergelijken met een niet-vrije wil cultureel verweer. De verdachte wordt
compleet ‘gestuurd’ door zijn cultuur, hij heeft geen enkele eigen verantwoor-
delijkheid. Hij weet dat hij een strafbaar feit pleegt, maar hij kan niet anders dan
zijn culturele achtergrond volgen; er is sprake van ‘culturele dwang’ of ‘culture-
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le overmacht’. Deze vorm van cultureel verweer doet denken aan de absolute
overmacht in het Nederlandse strafrecht.62 Het betreft strafzaken die te maken
hebben met rituele vereisten, bijvoorbeeld het uitvoeren van meisjesbesnijdenis.
Deze strategie is vooral bekend van strafzaken waarin één van de ouders
zelfmoord probeert te plegen met een of meer kind(eren), als reactie op een zeer
schaamtevolle gebeurtenis, zoals ontrouw van de echtgenoot. Voorbeelden
daarvan zijn de strafzaken tegen Fumiko Kimura, en Helen Wu, die in paragraaf
5.5.1 aan de orde zullen komen. De verdachte maakt gebruik van bestaande
strafrechtelijke verweren, zoals noodtoestand of psychische overmacht, waaraan
de culturele achtergrond ten grondslag wordt gelegd. Bepaalde termen die deel
uitmaken van de betreffende verweren (bijvoorbeeld wat ‘redelijk’ is) zullen in
het kader van de culturele strafzaak wellicht anders moeten worden geïnterpre-
teerd, omdat ze misschien neutraal lijken en ook zo bedoeld zijn, maar in de
praktijk nadelig uitwerken voor verdachten met een andere culturele achter-
grond.63 Volgens Levine zijn alleen de ‘culturele reden’ en de ‘cultureel vereis-
te’ strategie bruikbaar in de praktijk van de strafrechtspleging, omdat die
voldoen aan de eisen die aan een eerlijke en consistente strafrechtspleging
worden gesteld.64 De verdachte biedt door middel van deze verweren een niet-
criminele alternatieve reden voor de gedraging (‘culturele reden’ strategie) of
legt uit welke culturele vereisten zorgden voor buitengewone druk die de
verdachte iedere wilsvrijheid ontnamen (‘cultureel vereiste’).65 

Strafzaken waarin een niet-vrije wil cultureel verweer wordt gevoerd,
betreffen meestal ernstige strafbare feiten waarin sprake is van levensbedrei-
gend geweld. Een dergelijke situatie maakt het aanvaarden van een cultureel
verweer moeilijk, omdat intuïtief begrepen zal worden dat zulke ernstige feiten
niet onbestraft kunnen blijven, ook niet, of misschien juist niet, omdat de
verdachte zich beroept op zijn of haar culturele achtergrond. Een dergelijk
beroep kan immers heel schimmig zijn en lijken op het afzweren van iedere
verantwoordelijkheid. Cognitieve, of ‘culturele reden’ verweren zijn dan beter
te begrijpen omdat het meestal strafzaken betreft van minder ernstige aard, die
te maken hebben met het feit dat de verdachte nog niet (helemaal) op de hoogte
was van de in het gastland geldende juridische voorschriften. Hier kan een
cultureel verweer, mits eenmalig gevoerd en gehonoreerd, een pedagogisch
effect hebben: één keer een fout begaan is vergeeflijk, maar eenmaal op de
hoogte mag het niet nog eens gebeuren. Toch kunnen juist die strafzaken waarin
de verdachte aanvoert dat hij onder grote culturele druk stond, de noodzaak
voor het aanvaarden van een cultureel verweer duidelijk maken. Mag van de
verdachte onder die stressvolle omstandigheden worden verwacht dat hij zich
verzet tegen de druk? Is niet juist in die situatie strafvermindering of strafuit-
sluiting op haar plaats? De argumenten voor en tegen een bevestigend of juist
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ontkennend antwoord op deze vraag komen in de volgende paragrafen aan de
orde. 

5.4  Argumenten voor een cultureel verweer

5.4.1  Inleiding 

De argumenten vóór het aanvaarden van een cultureel verweer zijn vooral
gebaseerd op het streven naar een strafrechtspleging die de multiculturele
samenleving weerspiegelt (§ 5.4.4): op die manier bereikt het strafrecht een
grotere legitimiteit bij de verschillende culturele groepen. Wat dat betreft,
nemen de voorstanders ook een ander, zowel pragmatisch als principieel
standpunt in: de samenleving is veranderd, en om die reden kan de strafrechts-
pleging niet achterblijven. Een ander belangrijk argument van de voorstanders
is dat binnen de strafrechtspleging het beginsel van individuele gerechtigheid
een leidende plaats inneemt: in de berechting van een verdachte zal zo goed
mogelijk aangesloten moeten worden bij zijn bijzondere persoonlijke omstan-
digheden, om op die manier te komen tot een straf op maat, met als achterlig-
gende doelstelling dat de verdachte op enig moment zal terugkeren in de
maatschappij. Om die terugkeer zo goed mogelijk te doen verlopen, is een zo
passend mogelijke straf geboden (§ 5.4.3). 

Voorstanders van het invoeren van een formeel cultureel verweer wordt
vaak verweten dat zij tegen het bestraffen van verdachten afkomstig uit etnische
minderheidsgroepen zouden zijn. Dat verwijt is onterecht: ook een allochtone
verdachte dient zich te verantwoorden tegenover de samenleving, maar die
verantwoording moet passen bij de bijzonderheden van de persoon van de
verdachte.66 De voorstanders sluiten hierin aan bij een al bestaande praktijk,
namelijk dat de rechter in het vormen van zijn oordeel over de verdachte altijd
diens persoonlijke omstandigheden, waaronder begrepen: zijn culturele
achtergrond, daarin zal betrekken (§ 5.4.6). 

Omwille van de leesbaarheid zijn de hoofdargumenten van de voorstanders,
namelijk het streven naar een multiculturele strafrechtspleging en het toepassen
van geïndividualiseerde gerechtigheid, in het hiernavolgende opgesplitst in een
aantal deelargumenten. Eveneens omwille van de leesbaarheid zal in de
volgende paragrafen kortweg worden gesproken van ‘voorstanders’ en ‘tegenstan-
ders’. De paragraaf sluit af met een aantal concluderende opmerkingen. 

5.4.2  Cultureel geïnspireerde verdachte minder strafbaar

Volgens sommige voorstanders van een cultureel verweer brengt het gegeven
dat de verdachte een strafbaar feit pleegt uit culturele motieven automatisch
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mee dat de verdachte in mindere mate een verwijt te maken is en hij daarom
minder straf verdient.67 Hij of zij handelde vanuit een cultureel motief en kan
daarom in verminderde mate een verwijt gemaakt worden dan degene die niet
vanuit een dergelijk motief handelde.68 Hier gaat het om de zogenaamde
cognitieve vorm van het cultureel verweer: de verdachte was (nog) niet op de
hoogte van de geldende wettelijke normen in het gastland en heeft het betreffen-
de delict uit ‘onwetendheid’ gepleegd. Principes van gelijkheid en rechtvaardig-
heid brengen dan mee dat de verdachte niet gestraft mag worden voor iets dat
hij niet wist, met andere woorden voor rechtsdwaling.69 Onduidelijk blijft
overigens of deze voorstanders de verdachte slechts eenmaal zouden willen
excuseren voor zijn fout en van hem in de toekomst mag worden verwacht dat
hij dergelijke gedragingen achterwege laat. Deze argumentatie lijkt vooral een
academische kwestie te zijn (vandaar dat ze slechts bij een drietal auteurs wordt
aangetroffen). In de praktijk stuit deze vorm van cultureel verweer op proble-
men omdat hij eigenlijk alleen bruikbaar is voor rechtsgebieden die gekenmerkt
worden door een grote hoeveelheid veranderlijke en onduidelijke regels. In een
dergelijk rechtsgebied kan een beroep op rechtsdwaling misschien slagen, maar
in het strafrecht is dat niet snel aan de orde. 

5.4.3  Individuele gerechtigheid 

Voorstanders van een cultureel verweer voeren aan dat rekening moet worden
gehouden met culturele achtergronden in strafverminderende of -uitsluitende
zin, omdat dit recht doet aan het idee van ‘individuele gerechtigheid’.70 Streven
naar berechting op basis van individuele gerechtigheid komt bijvoorbeeld tot
uitdrukking in het voor het strafrecht leidende gelijkheidsbeginsel:71 gelijke
gevallen dienen gelijk te worden behandeld, discriminatie op basis van gods-
dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan
ook, is niet toegestaan.72 Individuele gerechtigheid houdt dus bijvoorbeeld in
dat de persoonlijke omstandigheden van de verdachte worden meegewogen in
de beoordeling van het strafbare feit.73 Het gaat dan bijvoorbeeld om de leeftijd
en de psychische gesteldheid van de verdachte.74 Als die factoren worden
meegenomen en een uitdrukkelijke plaats krijgen in de berechting, waarom zou
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culturele achtergrond dan worden uitgesloten? Als een persoon een delict pleegt
dat is ingegeven door culturele motieven, is het van belang iets te weten van die
cultuur teneinde de verdachte te begrijpen en hem of haar een passende straf op
te leggen.75 Volgens Van Broeck gelden wat betreft die ‘culturele motieven’ dan
niet in de eerste plaats de wettelijke normen en regels van het land van herkomst
van de verdachte, maar vooral de informele regels die gedrag normeren binnen
de groep van waaruit de verdachte afkomstig is. Vaak worden bepaalde
gebruiken ook in het land van herkomst bestraft, maar wordt het gedrag naar
informele normen van de groep, die sterker gelden dan de normen van over-
heidswege, gedoogd of goedgekeurd.76 

Een formeel cultureel verweer, ondersteund door duidelijke aanwijzingen
voor de juridische praktijk zal dan ook geen chaos veroorzaken, een argument
tegen degenen die cultureel verweer verwerpen met een beroep op chaos. De
verdachte blijft vatbaar voor een schuldigverklaring en kan gestraft worden,
maar het cultureel verweer zal, indien van toepassing, de mate van schuld
verminderen, naar de mate van vastgestelde wilsvrijheid van de verdachte.77

Cultuur wordt in deze redenering gezien als een grond voor beperking van de
wilsvrijheid, het leidende principe van het Nederlandse en Amerikaanse
strafrecht.

Een ander verweer dat een voorbeeld is van de uitwerking van het beginsel
van individuele gerechtigheid, is het hierboven genoemde battered woman
syndrome defense, waar aansluiting wordt gezocht bij de gemoedstoestand van
de verdachte op het moment van het begaan van het delict. Als blijkt dat de
verdachte over geen of zeer weinig wilsvrijheid beschikte op het moment van
het begaan van het delict, wordt de mate van schuld en strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid navenant verminderd.78 Ook het zogenaamde black rage verweer (en
ontoerekenbaarheidsverweren gebaseerd op andere stoornissen, zie § 5.2.2.2
van dit hoofdstuk) is een voorbeeld van het inpassen van individuele gerechtig-
heid in de beoordeling van een strafbaar feit. 

In het Nederlandse strafrecht komt de figuur van de psychische overmacht
het dichtst in de buurt van deze problematiek: de verdachte bevond zich in een
situatie van zodanige psychische stress dat van hem redelijkerwijs niet kon
worden verwacht dat hij aan die stress weerstand bood en hij als gevolg daarvan
niet in staat is geweest zijn wil vrijelijk te bepalen.79 
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5.4.4  Culturele sensitiviteit

5.4.4.1  Inleiding
Het begrip culturele sensitiviteit, of cultural sensitivity80 houdt in verband met
cultureel verweer in dat overheidsdiensten zich bewust zijn van het feit dat de
samenleving multicultureel is81 en dat de democratische beginselen van vrijheid
en gelijkheid meebrengen dat iedere burger in staat moet worden gesteld zijn
eigen culturele achtergrond te beleven.82 Burgers dwingen te assimileren,
bijvoorbeeld door hen geen beroep op cultureel verweer toe te kennen, is
denigrerend en vervreemdt migranten van de rest van de samenleving. Dit kan
vijandigheid tussen verschillende maatschappelijke groeperingen en sociale
onrust veroorzaken. Etnische minderheden zullen beter integreren wanneer ze
weten dat hun gebruiken en tradities positief gewaardeerd worden en niet met
minachting worden bezien.83 Een cultureel verweer doet eveneens recht aan het
idee dat de wetten van een bepaalde samenleving de samenstelling van die
samenleving dienen te weerspiegelen. In extreme zin betekent een multiculture-
le samenleving een multicultureel rechtssysteem.84 Een cultureel verweer kan
dan niet alleen worden beschouwd als een exponent van cultureel sensitieve
strafrechtspleging, maar zelfs als een vorm van ‘cultureel specifieke rechtsple-
ging’: een vorm van rechtspleging die afhankelijk is van of beïnvloed wordt
door het culturele erfgoed van de verdachte. Een voorbeeld hiervan is een in
Canada bestaande vorm van herstelrecht (sentencing circle) waarbij wordt
aangesloten bij de culturele tradities van de (aboriginal) verdachte.85 Cultuur-
specifieke rechtspleging is complex: ze gaat veel verder dan uitsluitend ‘cultu-
reel sensitief’ te werk gaan.

Streven naar culturele sensitiviteit of naar cultureel specifieke rechtspleging
heeft gevolgen voor het rechtssysteem van een land. Deze consequenties komen
in de volgende subparagraaf aan de orde. Paragraaf 5.4.4.3 gaat over het recht
op cultuur, een mensenrecht dat volgens voorstanders zou kunnen worden
gebruikt als een wettelijke basis voor het ontwerpen van een cultureel verweer.

5.4.4.2  Recht op cultuur 
Volgens Renteln86 moeten verdachten in de gelegenheid worden gesteld een
beroep te doen op hun ‘recht op cultuur’, zoals dat, als ultieme vorm van
culturele sensitiviteit in een rechtssysteem, in internationale verdragsteksten is
neergelegd, bijvoorbeeld in artikel 27 van het Internationaal Verdrag inzake
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burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), dat luidt: 

In Staten waar zich etnische, godsdienstige of linguïstische minderheden bevinden,
mag aan personen die tot die minderheden behoren niet het recht worden ontzegd,
in gemeenschap met de andere leden van hun groep, hun eigen cultuur te beleven,
hun eigen godsdienst te belijden en in de praktijk toe te passen, of zich van hun
eigen taal te bedienen. 

Een tweede voorbeeld van een dergelijk recht kan worden gevonden in artikel
15 van het IVBPR dat onder andere inhoudt dat de staten die partij zijn bij dat
verdrag het recht van een ieder erkennen deel te nemen aan het culturele leven.
Volgens Renteln zouden deze verdragsartikelen, die zij schaart onder de
fundamentele mensenrechten, kunnen dienen als een basis voor het instellen
van een formeel cultureel verweer, maar die aanname is naar mijn mening iets
te snel gemaakt. Zo zou artikel 15 uitsluitend zijn bedoeld voor zogenaamde
‘hoge cultuur’.87 Artikel 27 IVBPR lijkt dan het meest geschikt in het kader van
een cultureel verweer. Helaas is de reikwijdte van dit voorschrift onduidelijk,
omdat de betekenis van ‘culturele rechten’,88 waarvan artikel 27 IVPBR deel
uitmaakt, niet vaststaat89 en er tot nu toe slechts in een klein aantal gevallen
voor het mensenrechtencomité van het IVBPR een beroep op is gedaan.90

Bovendien zijn de in internationale verdragen neergelegde rechten op culturele
integriteit, zoals het recht op cultuur ook wel wordt genoemd, in eerste instantie
bedoeld voor inheemse groepen en ‘volken’ (zoals in de Amerika’s, maar ook
in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zweden) binnen een bepaalde samenle-
ving, als compensatie voor de gedwongen assimilatie die zij hebben moeten
ondergaan gedurende de tijd van kolonisatie. Het gaat dan om het gebruikma-
ken van de eigen taal en het belijden van de eigen religie.91 Het betreft hier dus
voorschriften van volkenrechtelijke aard, en niet van strafrechtelijke aard, die,
meer dan de algemene antidiscriminatiebepalingen, tot doel hebben dat etnische
minderheden in staat worden gesteld hun culturele identiteit en erfgoed, kortom,
hun eigen cultuur te behouden.92 Daarmee wordt duidelijk een taak bij de
nationale overheid gelegd, die volgens Thornberry terughoudend is in het
daadwerkelijk garanderen van de rechten neergelegd in artikel 27 IVBPR omdat
het gaat om groepsrechten die voor de nationale overheid een bedreiging
kunnen vormen.93 Bovendien mag de uitoefening van artikel 27 IVBPR geen
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inbreuk maken op de soevereiniteit van een staat, waaronder het strafrechtelijke
vervolgingsmonopolie kan worden begrepen.94

Kortom, het ‘mensenrecht op cultuur’ is te vaag van aard en te weinig in de
rechtspraktijk afgebakend om daarop een cultureel verweer te kunnen baseren.
Bovendien is de overheid verantwoordelijk voor het garanderen van het recht
van iedere burger op het beleven van zijn cultuur. Als een overheid erg terug-
houdend is in het garanderen van dit recht, uit angst voor het verliezen van
invloed in de levens van haar burgers, dan zal zeker in de strafrechtelijke
context, waar de overheid haar geweldsmonopolie geniet, een recht op cultuur
niet snel worden gewaarborgd. 

5.4.4.3  Consequenties voor het strafrechtssysteem
Belangrijke juridische beginselen en grondrechten als het recht op godsdienst-
vrijheid, gelijke bescherming voor iedereen, het recht op privacy en het recht op
cultuur, brengen mee dat in de rechtssystemen van staten die deze beginselen
hoog in het vaandel hebben staan, rekening moet worden gehouden met de
gedragsstandaarden van leden van etnische minderheidsgroepen.95 Leden van
etnische minderheidsgroepen mogen niet door middel van het negeren van
culturele informatie in strafzaken gedwongen worden te assimileren.96 Het
uitsluiten van culturele informatie kan leiden tot rechterlijke dwaling, omdat
fundamentele rechtsbeginselen worden geschonden, zoals gelijke rechtsbescher-
ming voor iedereen, religieuze vrijheid en recht op een eerlijk proces.97 Voor
het strafrecht zou culturele sensitiviteit betekenen dat enerzijds in de bestraffing
van een verdachte in strafverminderende zin rekening wordt gehouden met zijn
culturele achtergrond98 en anderzijds dat bepaalde juridische begrippen de
multiculturele samenleving weerspiegelen. Een uitdrukking als the reasonable
person bijvoorbeeld, die in veel Amerikaanse strafuitsluitingsgronden als
toetssteen gebruikt wordt, zou dan niet alleen moeten worden ingevuld volgens
de dominante cultuur, maar ook volgens andere culturen en vooral de cultuur
van waaruit de verdachte afkomstig is.99 Op deze manier draagt de invoering
van een cultureel verweer bij aan de multiculturaliteit van de samenleving.100 De
gedachte is dat de verdachte die geïnspireerd door zijn culturele achtergrond
strafbare feiten pleegt, nadat hij door het strafrechtelijke systeem ‘op de vingers
is getikt’ niet nogmaals eenzelfde strafbaar feit zal plegen.101 Met andere
woorden: het strafrechtelijke apparaat onderwijst de verdachte en voedt hem of
haar op hoe in het vervolg te handelen. Nog afgezien van de vraag of het
strafrechtelijke systeem een dergelijke rol zou moeten en kunnen spelen, komt
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dit argument mij tegenstrijdig over. Aan de ene kant voeren voorstanders van
cultureel verweer aan dat daders van culturele strafzaken zich niet laten
afschrikken door (hoge) straffen omdat zij een delict begaan uit een bepaalde
overtuiging.102 Strenge straf of niet, de culturele traditie moet worden gevolgd.
Dit argument lijkt nu aan de kant te worden geschoven door te beweren dat
leden van etnische minderheidsgroepen die een strafbaar feit begaan omdat ze
niet weten dat wat zij doen strafbaar is, zich van het tegendeel zouden laten
overtuigen door hetzelfde strafrechtelijke systeem. Naar mijn mening kan dit
argument alleen opgaan voor de minder in het oog springende culturele
strafzaken, namelijk die waar sprake is van regelovertreding zonder dat er
slachtoffers zijn gevallen. De andere vorm van culturele strafzaken, namelijk
die waarin de verdachte aanvoert dat hij handelde onder culturele druk (niet-
vrije wil cultureel verweer), zal moeilijker te beïnvloeden zijn door rationele
argumenten, omdat dergelijke strafzaken het gevolg zijn van emotioneel, en niet
van rationeel gedrag. 

Culturele sensitiviteit in de strafrechtspleging betekent ook dat verdachten
van culturele strafzaken niet worden gedwongen hun culturele achtergrond in
bestaande verweren aan te voeren. Als een verdachte zijn toevlucht moet nemen
tot een verweer als ontoerekenbaarheid, kan dit betekenen dat zijn culturele
achtergrond wordt opgevat als een geestelijke stoornis, wat als vernederend kan
worden ervaren.103 Bestaande strafrechtelijke verweren zijn dus soms niet of
minder geschikt voor het in strafverminderende zin aanvoeren van culturele
informatie.104 Andere verweren, zoals psychische overmacht of noodweer
leveren weer andere obstakels op in een culturele strafzaak, voornamelijk
vanwege de eerder genoemde redelijkheidtoets die inherent is aan deze verwe-
ren.105 Die toets, die uitgaat van wat een ‘redelijke persoon’ zou doen in een
vergelijkbare situatie, is zelf cultureel bepaald106 en in de Amerikaanse situatie
vaak gebaseerd op blanke, middenklasse (Amerikaanse) personen,107 of zelfs op
de persoon van de rechter zelf.108 Hierdoor kunnen allochtone verdachten bij
voorbaat moeilijker aan de standaard voldoen. 
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5.4.5  Emancipatie van zwakke groepen

5.4.5.1  The People v. Fumiko Kimura109

Algemeen gesteld kan volgens voorstanders het installeren van een cultureel
verweer ervoor zorgen dat achtergestelde migrantengroepen op een zelfde
niveau behandeld worden als verdachten zonder een migrantenachtergrond,
doordat zij de ‘eurocentrische waarden’ die vaak aan een westers rechtssysteem
ten grondslag liggen, kunnen herinvullen.110 Op die manier kan het installeren
van een cultureel verweer emanciperend werkend voor een hele groep burgers.
Hoewel tegenstanders van een formeel cultureel verweer vaak aanvoeren dat
een dergelijk verweer nadelig is voor bepaalde leden van een ‘culturele groep’,
bijvoorbeeld vrouwen en kinderen (zie hierna § 5.5.6), zijn het in sommige
gevallen juist vrouwen die profiteren van het aanvoeren van een cultureel
verweer. Als voorbeeld kan dienen de strafzaak tegen Fumiko Kimura,111 een
Japans-Amerikaanse vrouw die samen met haar kinderen zelfmoord wilde
plegen, nadat ze hoorde dat haar echtgenoot haar bedroog. Kimura woonde
sinds veertien jaar in de Verenigde Staten, maar sprak de taal niet, had geen
rijbewijs en ging vrijwel uitsluitend met andere Japans-Amerikanen om. De
schande van een overspelige echtgenoot was voor haar onverdraaglijk en omdat
zij haar kinderen niet alleen achter wilde laten,112 nam zij haar beide kinderen
mee en liep de Atlantische Oceaan in. Kimura’s kinderen verdronken, zij zelf
overleefde. Zij werd vervolgd wegens dubbele moord op haar kinderen. Ter
ondersteuning van haar verdediging stuurde de Japans-Amerikaanse gemeen-
schap een brief aan de behandelende rechter waarin zij uitlegden dat deze
manier van zelfmoord plegen, oya-ko shinju, in Japan een geaccepteerde manier
is om gezichtsverlies te voorkomen. Het zou een tragische maar in sommige
omstandigheden onvermijdelijke keuze zijn. Kimura werd uiteindelijk veroor-
deeld tot een jaar gevangenisstraf (die zij al in voorarrest had doorgebracht),
vijf jaar voorwaardelijk en psychiatrische behandeling.113

Toch is het ‘profijt’ van Kimura bij de ontlastende werking van haar cul-
turele achtergrond beperkt en feitelijk cynisch van aard: vanwege haar culturele
achtergrond was Kimura hoe dan ook toch slachtoffer: zij werd in zo vergaande
mate onder druk gezet dat ze ertoe kwam haar eigen kinderen te doden en een
poging tot zelfmoord te doen.114 Dit ‘slachtoffer argument’ wordt in sociaalpoli-
tieke discusssies vooral gebruikt door feministische schrijvers die zich het lot
van onderdrukte vrouwen aantrekken, maar is in het kader van de juridische
beoordeling in de context van een concrete strafzaak minder van belang. 
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5.4.5.2  Vergelijkbare strafzaken
Hoewel commentatoren het niet eens zijn over de vraag of in de zaak-Kimura
nu werkelijk sprake is geweest van een formeel cultureel verweer (aangezien
door de verdediging feitelijk een ontoerekenbaarheidsverweer gevoerd werd),
lijkt het er sterk op dat culturele factoren in de berechting van de zaak een rol
hebben gespeeld en mevrouw Kimura daarmee haar voordeel heeft kunnen
doen. In een vergelijkbare strafzaak tegen een Koreaans-Amerikaanse vrouw
die haar kind in een lade van een kledingkast had achtergelaten, terwijl zij
buitenshuis aan het werk was, waardoor het kind was gestikt, kwam een
soortgelijke lobby op gang vanuit de Koreaanse gemeenschap in de Verenigde
Staten, waarin Koreaanse vrouwen uitlegden hoe de zorg voor kinderen in
Korea geïnterpreteerd en uitgelegd wordt. Koreaanse vrouwen zouden eraan
gewend zijn hun kinderen alleen te laten, zonder een oppas. Om die reden kon
de moeder haar kind niet opzettelijk hebben gedood. Er zou dus geen sprake
kunnen zijn geweest van moord. De verdachte, Chong Sun France, die in eerste
instantie wegens moord in de tweede graad en kindermishandeling veroordeeld
was tot twintig jaar gevangenisstraf, werd onder voorwaarden in vrijheid
gesteld.115 

Een andere vergelijkbare strafzaak is die tegen de Chinees-Amerikaanse
Helen Wu, die haar zoon wurgde en een poging tot zelfmoord deed toen ze
erachter kwam dat haar minnaar en de vader van hun beider kind, niet met haar
wilde trouwen. In de strafzaak die volgde, kreeg ze in tweede instantie vier jaar
strafvermindering toegewezen omdat de rechter had verzuimd de jury te
instrueren acht te slaan op de culturele achtergrond van Wu, terwijl die wel
relevant was (uitgebreider bespreking in § 5.4.6 hieronder). 

Tegen het argument dat Kimura en France belang hadden bij het voeren van
een cultureel verweer kan uiteraard als tegenargument worden opgeworpen dat
hun kinderen evengoed het slachtoffer zijn geweest, juist van hun culturele
achtergrond. Het lijkt er op dat hoewel een cultureel verweer de emancipatie
van vrouwen afkomstig uit etnische minderheidsgroepen kan bevorderen, hun
kinderen echter altijd slachtoffer blijven. Bovendien is opmerkelijk dat in een
vergelijkbare strafzaak, waar een Vietnamees-Amerikaanse man (Bui)116 zijn
drie kinderen om het leven bracht en een poging tot zelfmoord deed omdat hij
de ontrouw van zijn echtgenote niet kon accepteren, de verdachte werd veroor-
deeld tot de doodstraf omdat zijn zaak zo ‘gruwelijk en wreed’ was. Het door de
verdediging gevoerde culturele verweer, dat erop neerkwam dat de verdachte
een product was van de Vietnamese cultuur, dat hij om die reden moeite had
zich aan te passen aan de Amerikaanse samenleving en dat zijn vergrijp
begrijpelijk was, zelfs ‘normaal’ binnen de Vietnamese cultuur, en hij om die
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den inderdaad van een cultureel verweer, maar de vraag is welke prijs ze daarvoor betaald
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reden niet ten volle aansprakelijk kon worden gehouden voor zijn gedraging,
werd verworpen. In weer een andere strafzaak werd een blanke vrouw, Susan
Smith, die haar twee kinderen verdronk vanwege een verbroken relatie,
veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.117 

De strafzaak tegen Susan Smith zou kunnen worden opgevat als een bewijs
voor de stelling dat het aanvaarden van een cultureel verweer leidt tot een
onrechtvaardig onderscheid in de samenleving: blanke verdachten kunnen er
geen beroep op doen en worden veroordeeld tot zware straffen, terwijl zwarte
verdachten in het voordeel zijn.118 De zaak-Bui toont echter weer aan dat zwarte
mannen, ook al doen ze een beroep op een cultureel verweer, alsnog een zware
straf krijgen. Deze conclusies zijn echter grof, voor een genuanceerder beeld
zullen meer vergelijkbare strafzaken geanalyseerd moeten worden. Hoe dan
ook, als in culturele strafzaken bij voorbaat gekozen wordt voor het niet
toelaten van cultureel bewijs, kan dat ertoe leiden dat allochtone vrouwelijke
verdachten er slechter aan toe zijn dan wanneer dergelijk bewijs wél wordt
toegelaten, omdat culturele informatie een verduidelijkende werking kan
hebben op de gender rol van vrouwen die in strafzaken belangrijk kan zijn.
Vooral in strafzaken waarin de verdachte een allochtone vrouw is die een
beroep doet op een battered woman situatie, kan culturele informatie bijdragen
aan het verklaren van haar gedrag op het moment van het begaan van het delict.
Die gezamenlijke werking van culturele achtergrond en gender implicaties om
gedrag te verklaren (ook in zogenaamde black rage gevallen), wordt intersectio-
naliteit genoemd. Als in strafzaken tegen zwarte vrouwen geen rekening wordt
gehouden met hun specifieke omstandigheden, kunnen ze het slachtoffer
worden van een dubbele achterstelling: in de eerste plaats omdat ze zwart zijn
en in de tweede plaats omdat ze vrouw zijn.119

Volgens Lam is het verschil in uitkomst van de zaken Kimura en Bui (en,
naar ik denk, ook de zaken-France en Smith, die zich na de publicatie van Lam
voordeden) een gevolg van de ruime straftoemetingsdiscretie van de individuele
rechter. Een duidelijk afgebakend, formeel cultureel verweer, waarbij de rechter
weet hoe hij culturele informatie moet waarderen, kan voorkómen dat dergelijke
grote verschillen in straftoemeting in vergelijkbare strafzaken ontstaan.120 

5.4.6  Eenheid in rechterlijke uitspraken bevorderen

Omdat individuele advocaten en rechters veel discretionaire ruimte hebben in
het al dan niet voeren van een cultureel verweer, is zowel in het Amerikaanse
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als het Nederlandse strafrecht weinig eenduidigheid aan te brengen in de
verschillende rechtszaken waarin een cultureel verweer is gevoerd.121 Veel
discretie voor de betreffende juristen kan aan de ene kant betekenen dat met
culturele achtergronden rekening wordt gehouden, maar volgens sommige
auteurs kan ook het tegenovergestelde gebeuren: vooroordelen kunnen onbe-
straft in het nadeel van allochtone verdachten werken, omdat niemand de
betreffende juristen in hun discretionaire vrijheid kan beperken.122 Daarnaast
kan het negatief weergeven van bepaalde culturele gebruiken een bewuste daad
van repressieve criminele politiek zijn, met als doel het praktiseren van de
betreffende gebruiken te ontmoedigen. 

Bovendien komen strafzaken voor waarin impliciet door de rechter rekening
wordt gehouden met de culturele achtergrond van de verdachte, maar waarbij
uit de uitspraak niet duidelijk blijkt waarom en op welke manier cultuur een
strafverminderende rol heeft gespeeld. Als voorbeeld kan dienen de strafzaak
tegen de Chinees-Amerikaanse Helen Wu, die haar kind wurgde en daarna een
poging tot zelfmoord deed.123 Dit gebeurde nadat Helen Wu’s minnaar en tevens
vader van haar kind haar duidelijk maakte geen relatie met haar te willen. Hij
voerde de voogdij over het kind, maar behandelde het slecht. De advocaat van
mevrouw Wu voerde ter verdediging aan dat de culturele achtergrond in deze
zaak een doorslaggevende rol had gespeeld. Mevrouw Wu reageerde op basis
van wat zij in haar cultuur geleerd had: zichzelf en het kind beschermen tegen
schande en misbruik. Helen was namelijk niet getrouwd met de vader van het
kind en in ‘de’ Chinese cultuur is het hebben van een onwettig kind een grote
schande, aldus de verdediging. De openbaar aanklager was van mening dat Wu
niet voldeed aan het door de verdediging geschetste beeld van traditionele
Chinese moeder en dat zij uitsluitend had gehandeld uit wraak tegen de vader
van het kind. Ze zou de wraakneming dagen van tevoren hebben voorbereid,
waarmee voor de aanklager moord vaststond. Mevrouw Wu werd in eerste
instantie veroordeeld wegens moord en kreeg daarvoor vijftien jaar tot levens-
lange gevangenisstraf. In tweede instantie werd zij wegens doodslag veroor-
deeld tot elf jaar gevangenisstraf. Het belang van de uitspraak in de zaak-Wu is
volgens Tomao dat eruit volgt dat lagere rechters de jury moeten instrueren acht
te slaan op de culturele achtergrond van de verdachte, als die daarom verzocht
heeft en wanneer het culturele bewijs voor de zaak van belang is.124 In dit geval



Hoofdstuk 5118

sprake was van jaloezie, een emotie die voor de jury te begrijpen was en waarvoor geen
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was die achtergrond relevant voor het bewijs van de voorbedachte raad en het
‘kalm beraad en rustig overleg’.125 Het rechterlijke college in eerste aanleg
wilde die instructie niet geven omdat het niet de indruk wilde wekken goedkeu-
ring te verlenen aan de strafbare gedragingen van de verdachte die in de
Verenigde Staten waren gepleegd, ook al werden ze in China geaccepteerd.126

Uit de uitspraak van het Court of Appeals wordt niet duidelijk wat de reden
voor de lagere straf is, maar het zou heel goed de culturele achtergrond kunnen
zijn geweest omdat in de gepubliceerde uitspraak aan dat aspect veel aandacht
wordt besteed. Zonder verdere motivering van de rechter blijft het echter gissen
naar de daadwerkelijke rol van die culturele achtergrond. Het instellen van een
formeel cultureel verweer kan aan deze onduidelijkheid een einde maken.127 Het
is in strijd met het beginsel van rechtszekerheid als een verdachte afhankelijk is
van de welwillendheid van een bepaalde rechter, openbaar aanklager of
advocaat om al dan niet rekening te houden met de culturele achtergrond van
het delict.128 Voor rechters zou er een aanwijzing moeten bestaan voor het geval
van een culturele strafzaak, zodat allochtone verdachten niet in het nadeel zijn
ten opzichte van autochtone verdachten.129 

5.4.7  Reflectie

Voorstanders van een cultureel verweer baseren hun argumenten voornamelijk
op het nastreven van een multiculturele strafrechtspleging en het beginsel van
individuele gerechtigheid. Een samenleving waarin mensen uit verschillende
culturele achtergronden leven, moet daarom weerspiegeld worden in de
strafrechtspleging. Bovendien eisen de beginselen van gelijkheid en rechtvaar-
digheid, die voortvloeien uit het beginsel van individuele gerechtigheid, dat in
de berechting zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de culturele achter-
grond van de verdachte. Het is onredelijk om persoonlijke factoren als leeftijd,
sociale klasse en geestelijke gesteldheid wel mee te wegen bij het opleggen van
de straf, maar culturele achtergrond niet. Bovendien straalt een dergelijke
cultureel sensitieve invulling van het strafrecht goodwill uit naar allochtone
groeperingen in de samenleving, die kunnen zien dat hun rituelen en gebruiken
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serieus genomen worden en niet als achterlijk of barbaars worden afgedaan. Op
die manier is er op de lange termijn winst te behalen in de emancipatie van
allochtone burgers: als hen de tijd wordt gegeven zich aan te passen aan de
samenleving in het gastland en ze serieus worden genomen, leidt dat – onder
overigens gelijke omstandigheden – tot een betere integratie. Het instellen van
een formeel cultureel verweer, bijvoorbeeld gebaseerd op het internationale
mensenrecht op cultuur, kan bij die integratie en emancipatie helpen. Een
dergelijk verweer zal wel apart en formeel ingesteld moeten worden, omdat de
bestaande strafrechtelijke verweren, vanwege hun verknochtheid met Ameri-
kaanse of westerse waarden, niet voldoen aan de eisen die een allochtone
verdachte aan ze stelt. Bij dit alles hoeft het niet zo te zijn dat vrouwen of
kinderen het slachtoffer worden van mannen wier geweldgebruik tegen hen
gelegitimeerd wordt en onbestraft blijft, omdat er voorbeelden zijn van strafza-
ken waarin migrantenvrouwen met succes een beroep deden op verzachtende
omstandigheden in hun culturele achtergrond. Een kritische kanttekening
daarbij, die hieronder nader wordt uitgewerkt, is dat vrouwen die een beroep
doen op een cultureel verweer, zich gedwongen zien te schikken naar essentia-
listische en reductionistische stereotypen, die uiteindelijk de emancipatie van de
groep van waaruit ze afkomstig zijn als zodanig niet zal bevorderen.

5.5  Argumenten tegen een cultureel verweer

5.5.1  Inleiding

Argumenten tegen een cultureel verweer zijn veelal afkomstig van voorstanders
van de individuele mensenrechten die een grens stellen aan de handelingsvrij-
heid van het individu, namelijk wanneer dat anderen schaadt. Er zijn argumen-
ten van politieke aard (§ 5.5.2), van juridische aard (§ 5.5.3) en van antropolo-
gische aard (§ 5.5.4). De argumenten sluiten elkaar niet uit en overlappen deels;
omwille van de leesbaarheid is hieronder een verdeling gemaakt in drie
hoofdgroepen. De argumenten die hun basis vinden in de fundamentele
mensenrechten worden in de discussie het meest aangehaald, in het bijzonder
door feministische schrijvers die de belangen van vrouwen niet ondergeschikt
willen maken aan het gedrag van gewelddadige mannen. Ook cultureel antropo-
logen, die als cultuurdeskundigen ingeschakeld (kunnen) worden in culturele
strafzaken, verzetten zich tegen het ontwerpen van een cultureel verweer, omdat
zij niet willen bijdragen aan de opvatting dat ‘cultuur’ geweld en onderdrukking
zou toestaan. Evenals de voorstanders wier argumenten in de voorgaande
paragrafen zijn weergegeven, gaan de tegenstanders uit van een situatie waarin
een formeel, dus op zichzelf staand, cultureel verweer zou bestaan. De paragraaf
sluit af met een conclusie (§ 5.5.5). 
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5.5.2  Minder gelijkheid, meer segregatie 

In deze paragraaf komt de tegenhanger aan de orde van het argument van de
nastrevenswaardigheid van culturele sensitiviteit dat hierboven in paragraaf
5.4.4 genoemd is. Tegenstanders van een cultureel verweer voeren aan dat het
ontwerpen van een verweer voor een aparte categorie mensen juist niet bijdraagt
aan een representatief rechtssysteem, maar leidt tot meer segregatie.130 Met
andere woorden: juist omdat de samenleving multicultureel is, moet een cultu-
reel verweer verworpen worden.131 

Bovendien ontstaat ongelijkheid omdat cultureel verweer voor bepaalde
groepen wel van toepassing is, maar voor andere groepen niet.132 Coleman
noemt dit ‘balkanisering’ van het strafrechtssysteem.133 Het invoeren van een
formeel cultureel verweer leidt tot chaos omdat het ingaat tegen het ordeargu-
ment dat verscholen zit in het adagium when in Rome, do as the Romans do, of
het uitgangspunt dat strafrechtelijke regels en normen op alle inwoners van een
land gelijkelijk van toepassing zijn, ongeacht individuele verschillen.134 Het
invoeren van een verweer dat slechts voor een beperkt aantal mensen toegan-
kelijk is, waarbij bovendien niet eens vaststaat voor welke personen wél en voor
wie niet,135 zou alleen leiden tot anarchie en chaos.136 Renteln verwerpt het
chaosargument door te stellen dat er geen empirisch bewijs is voor de veronder-
stelde anarchie. Rechtssystemen hebben altijd uitzonderingen gemaakt voor
specifieke groepen (bijvoorbeeld kinderen en psychiatrische patiënten) en dat
heeft niet geleid tot de ineenstorting ervan.137 Hoewel Renteln hier een terechte
opmerking maakt, is naar mijn mening het inroepen van cultuur als uitzonde-
ringsgrond verschillend van de al bestaande speciale strafrechtelijke behande-
ling van bepaalde personen. In de eerste plaats is ‘cultuur’ veel moeilijker af te
bakenen of te bepalen dan een eigenschap als leeftijd of geestelijke gesteldheid:
wie hebben een uitzonderlijke cultuur en wie niet? Hoeveel mensen moeten een
stel normen en waarden delen om van een cultuur te kunnen spreken?138

Bovendien heeft het maken van een uitzondering op basis van cultuur een veel
groter risico op ongelijkheid in zich dan de andere twee uitzonderingen, omdat
duidelijker de link wordt gelegd met het ontbreken van juridische aansprakelijk-
heid. Cultuur kan worden aangevoerd als een excuus, terwijl de redenen
daarvoor veel moeilijker te controleren zijn dan het geval is bij leeftijd en
geestesgesteldheid. 

Het aannemen van een cultureel verweer leidt dus op twee manieren tot
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ongelijkheid. In de eerste plaats voelen autochtone burgers zich achtergesteld
omdat zij niet voor een cultureel verweer in aanmerking zullen kunnen komen
(vergelijk de strafzaak tegen Susan Smith in § 5.4.5.2). In de tweede plaats
worden door invoering van een cultureel verweer allochtone burgers buiten het
grotere geheel van de samenleving geplaatst, wat hun integratie niet ten goede
komt.139 Volgens Brelvi kan het aanvoeren van een cultureel verweer, ondanks
de goede bedoelingen waarmee het gebeurt, juist negatieve gevolgen hebben
voor een verdachte. Een dergelijk verweer kan er toe leiden dat een beeld van
de verdachte wordt geschetst dat precies overeenkomt met het beeld van de
‘strafwaardige verdachte’: hij bevestigt op die manier dat zijn gedraging tegen
het licht van zijn culturele achtergrond moet worden begrepen, maar plaatst zich
daarmee ook buiten de dominante samenleving, waarin dergelijk gedrag wordt
afgekeurd.140 Bovendien kan door het benadrukken van het ‘anderszijn’ van de
verdachte en aanvoeren dat hij of zij niet op de hoogte was van de geldende
wettelijke normen, een situatie van onderdrukking blijven voortbestaan.141 De
overheid houdt op die manier minderheden ‘onwetend’ door middel van het
rechtssysteem.142 Culturele groepen worden zo geïsoleerd van de rest van de
samenleving en een wij-zij tegenstelling, voor zover die nog niet bestond, wordt
in het leven geroepen, doordat de (strafbare) gedraging van één verdachte aan
de gehele groep van waaruit hij afkomstig is, wordt toegeschreven.143 

Het onder de aandacht brengen van het rechtssysteem van het gastland aan
migranten zal de zogenaamde enculturatie ondersteunen:144 men zal ongewenste
praktijken gaan nalaten en zich beter aanpassen aan het nieuwe thuisland.145 Op
deze manier worden raciale spanningen in een land, die zouden kunnen ontstaan
naar aanleiding van ongelijkheid in het strafrechtssysteem gebaseerd op
culturele achtergronden verminderd.146 

5.5.3  Geen plaats voor individuele verantwoordelijkheid 

Het juridische argument dat gebaseerd wordt op de inidividuele verantwoorde-
lijkheid is de tegenhanger van het argument van het nastreven van individuele
gerechtigheid dat in paragraaf 5.4.3 aan de orde is geweest. Een formeel
cultureel verweer gaat uit van een redelijkheidcriterium dat op een groep
gebaseerd is (‘de gemiddelde Turk’ bijvoorbeeld), maar niet op de verdachte als
individu. Dat gaat in tegen de ideeën van geïndividualiseerde gerechtigheid147

en van de individuele verantwoordelijkheid van de verdachte voor zijn daden,
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een van de belangrijke beginselen van de Amerikaanse (en Nederlandse)
strafrechtspleging: het is de verantwoordelijkheid van iedere burger om de wet
te kennen en die te gehoorzamen.148 Respondent 15 over de kwestie van
individuele verantwoordelijkheid: 

Ik kan me voorstellen dat een cultureel verweer juist in het verkeerde keelgat schiet.
Bijvoorbeeld als in een eerwraaktoestand een advocaat zegt: ‘mijn cliënt is daarin
verzeild geraakt, maar in zijn cultuur kan je nu eenmaal niet anders’. Ik kan me
voorstellen dat de rechter of de officier van justitie dan zegt ‘nu, kennelijk vindt
men het normaal, daar moet nog maar eens extra hard op worden geslagen’. Ik had
eens een Tsjetsjeense cliënt en die had min of meer per ongeluk zijn aannemer
doodgestoken. Hij had eigenlijk ruzie met zijn vrouw en hij wilde zijn vrouw te lijf
gaan met een mes en die man stond ertussen. Die heeft hij toen in zijn halsslagader
geraakt. Daar zat een cultureel aspect aan: zijn vrouw was Russin en hij was
Tsjetsjeen. Hij zei de hele tijd: ‘zij haatte mij, mijn vrouw en mijn schoonzus, zij
hebben eigenlijk een hekel aan mij omdat ik Tsjetsjeen ben en zij Russen en ze
tergen me al een hele tijd. Op die dag was van alles uit de hand gelopen en dat was
de druppel’. In principe zou dat een aanknopingspunt kunnen zijn voor een cultureel
verweer. Maar ik had het idee dat het gebeurde meer te maken had met zijn wat
verwarde persoon dan met het verhaal Russen versus Tsjetsjenen. Ik dacht bij
mezelf: ‘ik ga daar verder niets mee doen, want dat blijft vaag en ik denk dat je dan
de indruk wekt dat je andere dingen een beetje probeert weg te moffelen’. 

Als een cultureel verweer wordt aanvaard, wordt de afschrikwekkende werking
van de straf ondermijnd, zowel in specifiek als generaal preventief opzicht,
omdat de individuele verdachte een lagere straf krijgt dan gebruikelijk, dan wel
geheel vrijuit gaat en de gemeenschap van waaruit hij afkomstig is een dergelij-
ke rechterlijke uitspraak als precedent voor de toekomst kan gaan hanteren.149

De verdachte wordt met andere woorden niet op zijn verantwoordelijkheid
gewezen. Als er al strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt vastgesteld, dan
geldt die aansprakelijkheid in geval van een formeel cultureel verweer, de
‘cultuur’ van de verdachte, of de groep van waaruit hij of zij afkomstig is. In
geval van een cultureel verweer is het volgens de tegenstanders niet de verdach-
te die terechtstaat, maar zijn cultuur, waarmee er geen sprake meer kan zijn van
een slachtoffer of een strafbaar feit. Een ‘cultuur’ kan immers geen misdrijven
plegen of slachtoffers maken in de juridische zin van het woord.150 De maat-
schappij mist daardoor de bescherming tegen geweld, onderdrukking en andere
criminaliteit die de overheid verplicht is te bieden.151

Amerikaanse antropologen, (potentiële) cultuurdeskundigen in culturele
strafzaken, hebben zich met dit argument – het inroepen van cultuur om geweld
tegen anderen te rechtvaardigen – gedistantieerd van het aanvaarden van een
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formeel cultureel verweer.152 Volpp voegt hieraan toe dat de aanname dat
bepaald gedrag door ‘cultuur’ veroorzaakt wordt, de verantwoordelijkheid van
maatschappelijke instanties zoals overheidsorganen wegneemt. Voor het gast-
land bestaat op deze wijze geen noodzaak eigen verantwoordelijkheid te nemen
in het omgaan met migranten, omdat hun (problematische) gedrag geheel
gedicteerd wordt door hun ‘cultuur’ en niet veroorzaakt wordt door bijvoor-
beeld institutioneel racisme van overheidsorganen.153 De overheid kan dan de
handen aftrekken van bijvoorbeeld inburgeringbeleid, omdat de verwachting is
dat migranten toch nooit (geheel) zullen integreren in de nieuwe samenleving.
Daarnaast zou het instellen van een cultureel verweer afbreuk doen aan de
afschrikwekkende functie van de strafwet, omdat voor bepaalde gedragingen
een excuus wordt gecreëerd154 en de maatschappij door deze defense dus niet
beschermd wordt.155 De verdachte noch andere potentiële daders zullen van hun
daden worden afgehouden als die min of meer door de rechter worden toege-
staan,156 waardoor er zowel van speciale als van generale preventie niets
terechtkomt. 

Tegen het argument van verminderde afschrikwekkende werking van de
straf en ondermijning van specifieke en algemene157 preventie is ingebracht dat
in culturele strafzaken straf als afschrikmiddel niet effectief is, omdat deze
delicten vaak vanuit een bepaalde overtuiging en onder zulke uitzonderlijke
omstandigheden worden gepleegd, dat voor recidive niet hoeft te worden
gevreesd.158 De verdachte zal stellen dat hij het in principe eens is met de
strafbaarstelling van het betreffende gedrag, maar dat die norm op dat moment
niet voor hem gold.159 Met andere woorden, de verdachte stelt zichzelf of zijn
gedrag boven de wet. In de criminologie wordt een dergelijke tactiek aangeduid
als een neutralisatietechniek: een techniek die beschermt tegen zelfverwijt en
beschuldigingen van anderen voorafgaand aan en/of na afloop van het plegen
van een strafbaar feit.160 De specifieke neutraliseringtechniek waarop de
verdachte in een culturele strafzaak zich kan beroepen, is het beroep op het
gehoorzamen van een hogere plicht: de eisen van de samenleving worden
opgeofferd voor de eisen van de sociale groep waartoe iemand behoort.161

Belangrijk is daarbij dat de verdachte niet noodzakelijk de normen en waarden
van de dominante samenleving verwerpt, maar ze veeleer tijdelijk buiten
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toepassing verklaart. Hij bevindt zich in een dilemma dat ongelukkigerwijs
alleen kan worden opgelost door de wet te overtreden.162 Een zware gevangenis-
straf tegenover deze neutralisering stellen zal waarschijnlijk weinig zin hebben,
omdat dergelijke culturele delicten uit overtuiging gepleegd worden. Gevange-
nisstraf heeft voor de verdachte alleen zin als hij in het begaan van de strafbare
gedraging rationeel en calculerend heeft gehandeld. In de meeste culturele
strafzaken is dat niet het geval. 

5.5.4  Onjuiste opvatting van cultuur 

5.5.4.1  Culturalisme leidt tot stereotypen
‘Cultuur’ is een vaag en moeilijk te definiëren begrip en volgens sommige
auteurs zou er alleen al daarom niet aan moeten worden begonnen een cultureel
verweer te ontwerpen.163 Daarnaast verwijten de antropologen onder de
tegenstanders de voorstanders van een formeel cultureel verweer ervan uit te
gaan van de veronderstelling dat ‘de’ cultuur van de verdachte statisch is en
aanwezig in een bepaalde ‘hoeveelheid’.164 Met andere woorden, zij gaan uit
van een culturalistische visie op cultuur:165 de neiging om de inhoud van cultuur
gelijk te stellen aan ideeën en gevoelens die leven in een bepaalde gemeen-
schap. Culturalisten zien cultuur als een vaststaand gegeven, ‘iets’ wat een
individu ‘heeft’ en wat onveranderbaar is.166 Iemands cultuur verklaart zijn
gedrag, kort gezegd: een essentialistische opvatting van cultuur. Vooral rechters
en advocaten zouden met de introductie van een cultureel verweer een te
statisch en onveranderlijk beeld van een bepaalde cultuur hanteren, omdat zij
niet per se volledig thuis zijn in de antropologie en als leek nu eenmaal niet alle
nuances in de materie kunnen aanbrengen.167 Dat zou racisme en stereotypen in
de hand kunnen werken, omdat de openbaar aanklager bijvoorbeeld zou kunnen
beweren dat een verdachte een bepaald delict wel moet gepleegd hebben, omdat
hij nu eenmaal uit die cultuur afkomstig is.168 Paradoxaal genoeg kunnen vooral
getuige-deskundigen, van wie verwacht mag worden dat ze een wetenschappe-
lijke, en daarom hopelijk meer genuanceerde, benadering van cultuur hanteren,
die vrij is van ongefundeerde aannames169 een belangrijke rol spelen in het in
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stand houden van deze stereotyperingen, omdat het voorkomt dat hun rapporta-
ges zijn gebaseerd op anekdotes en vooroordelen weerspiegelen.170 Goedbe-
doeld ‘cultureel sensitivisme’ kan daardoor alsnog leiden tot ‘cultureel racis-
me’: het als minderwaardig beschouwen en behandelen van bepaalde
culturen.171 Daarmee kan een verdedigingsstrategie die erop gebaseerd is dat
een verdachte niet op de hoogte is van geldende wettelijke voorschriften in het
gastland eveneens stereotypen en machtsverhoudingen in stand houden.172 Een
verdachte in een culturele strafzaak wordt zo voor een dilemma gesteld: het
tegengaan van culturele stereotypen en daarmee een zwaardere straf tegemoet
zien, of het instemmen met de karikatuur van cultuur en daarmee de kans op een
lichtere straf vergroten. De karikatuur heeft op de lange termijn negatieve
gevolgen voor de groep van waaruit de verdachte afkomstig is in het bijzonder,
omdat zij meer moeite zullen hebben het stereotype omver te halen. Hoe vaker
een stereotype versterkt wordt, bijvoorbeeld in een strafrechtelijke context, hoe
hardnekkiger het wordt.173 Respondent 21 (naar aanleiding van een strafzaak
tegen een Turkse jongen die zijn Nederlandse ex-vriendin naar een afgelegen
bosgebied ontvoerde, haar zwaar mishandelde en dreigde haar ter plekke te
begraven omdat zij een nieuwe relatie zou hebben. In die strafzaak dreigde een
stereotiep gebruik van ‘de Turks-Islamitische verdachte’): 

Deze verdachte had tegen zijn slachtoffer gezegd: ‘Allah zal mij niet straffen als ik
jou dit aandoe, je bent een hoer, je bent mijn vriendin geweest en het kan toch niet
in onze cultuur dat je dan met anderen omgaat. Als ik jou hier begraaf in naam van
Allah, zal ik niet bestraft worden. Want het is een eergevoel en ik zuiver mijn eer
hier’. Het was eigenlijk cultureel bepaald, ook hoe die jongen dacht over ‘het kan
niet bij ons, je kan niet zomaar met andere jongens omgaan’, terwijl het allang uit
is. Ik dacht toen ‘hoezo, bij ons’. Ik ben zelf ook van Turkse afkomst, dus dat
speelde voor mij ook een rol: hoe ver moest ik met hem daarin meegaan? In overleg
met mijn cliënt heb ik toen besloten om geen cultureel verweer te voeren. Mijn
standpunt was dat hij hier in Nederland geboren was. Hij was als aleviet ook
helemaal geen aanhanger van het islamitische geloof, het paste ook helemaal niet bij
hem. Ik dacht ‘waarom heb je in godsnaam dit soort woorden gebruikt, want nu
staat het wel in jouw dossier’. Gelukkig had alleen het slachtoffer dat verklaard, dus
wij hebben dat ontkend en gesteld dat ze dat waarschijnlijk gezegd had om hem in
een bepaalde richting te duwen. Wij hebben hem juist aangehaald als een liberaal
denkende aleviet en gesteld dat hij gewoon overmatig jaloers is geweest, wat een
Nederlandse jongen ook kan gebeuren. Ik denk nog steeds dat als we dat hadden
gegooid op een cultureel verweer, hij nog zwaarder was gestraft. Hij heeft uiteinde-
lijk zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen en hij had toen al drie
maanden gezeten, dus hij was toen met drie maanden op vrije voeten. Nou, dan
kwam hij er nog heel goed van af. 
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5.5.4.2  De rol van cultuurdeskundigen
In het formeel aanvaarden van een cultureel verweer schuilt het gevaar dat
stereotypen het beeld van de cultuur van een verdachte174 gaan bepalen.175

Vervolgens is het de vraag in hoeverre de verdachte ‘past’ in het beeld van het
stereotype, bijvoorbeeld dat van ‘de traditionele Chinese vrouw’, zoals dat in de
strafzaak tegen Helen Wu door de verdediging werd gebruikt, overigens niet
zonder succes.176 De verdachte die niet aan het beeld voldoet, kan geen beroep
doen op een cultureel verweer, terwijl de verdachte die er wel aan voldoet, nog
steeds niet zeker is van een strafverminderende werking van een cultureel
verweer, omdat de waardering ervan is overgelaten aan het vrije oordeel van de
rechter of de jury. Ironisch genoeg kunnen het juist cultuurdeskundigen zijn die
een onschuldig gebruik in het land van herkomst aan de rechter uit de doeken
doen, en er zo voor zorgen dat een verdachte precies valt in het beeld van de
strafwaardige verdachte. Dat gebeurde bijvoorbeeld in een strafzaak tegen
Amerikaanse Albanezen (de familie Krasniqi) die uit het ouderschap waren ont-
heven omdat zij zich zouden hebben schuldig gemaakt aan seksueel misbruik
van hun eigen kinderen. De vader zou zijn dochter in het openbaar in haar kruis
betast hebben. De getuige-deskundige in die strafzaak, een cultureel antropo-
loog die jarenlang in Albanië gewoond en gewerkt had, stelde dat seksueel
misbruik van kinderen in de Albanese cultuur niet voorkwam en dat de norm
was dat kinderen veelvuldig werden aangeraakt, en plein public en ook in de
erogene zones. Volgens Brelvi is hier sprake van essentialisering van cultuur,
waarbij allen die tot een bepaalde cultuur behoren over één kam worden ge-
schoren en bepaalde gebruiken geacht worden door iedereen gepraktiseerd te
worden. Wat opgaat voor een individu, hoeft echter niet te gelden voor een hele
groep en vice versa.177 Zeker bij een gevoelige kwestie als kindermisbruik ligt
de vraag voor de hand of de situatie werkelijk zo was als de cultuurdeskundige
voorschilderde en of zij niet een wat genuanceerder beeld had moeten
schetsen.178 

Afgezien van het gevaar van stereotiep taalgebruik, geeft het maken van een
strafrechtelijke uitzondering op basis van cultuur voor allochtone verdachten
het (imperialistische) beeld weer dat alleen die verdachten ‘cultuur’ zouden
‘hebben’ en dat inwoners van het gastland ‘cultuurvrij’ zijn.179 Dat beeld wordt
vooral geschetst bij de nonvolitieve variant van cultureel verweer, dus wanneer
de verdachte aanvoert dat hij niet anders kon handelen dan hij gedaan heeft,
omdat zijn cultuur het hem voorschreef. Volpp noemt een uitloper hiervan dat
moreel onwenselijk gedrag, zoals geweld tegen migrantenvrouwen, wordt
gebaseerd op cultuur, terwijl geweld tegen vrouwen in het gastland, hoewel het
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zeer vaak voorkomt (thuisgeweld, pornografie en volgens sommigen ook
plastische chirurgie), niet in verband wordt gebracht met ‘westerse cultuur’.180

In deze denkconstructie gaat het uitsluitend om gedrag dat als minderwaardig
en achtergebleven wordt beschouwd: dát is ingegeven door culturele redenen.
Moreel verwerpelijke praktijken in het gastland worden echter niet gezien als
een exponent van cultuur.181 

Overigens wordt tegen deze kritiek vaak de uitspraak in stelling gebracht
dat de negatieve invloed van stereotypering niet mag worden gebruikt als
excuus om culturele informatie in het geheel niet te betrekken in het beoordelen
van een strafzaak.182 

5.5.4.3  Cultuur als synoniem voor geestesziekte 
Afgezien van een essentialistisch, culturalistisch gebruik van cultuur, kan
cultuur in de strafrechtelijke context gekoppeld worden aan een psychiatrische
ziekte (in het bijzonder in geval van ontoerekenbaarheidsverweren op basis van
een cultural syndrome), waarmee die cultuur in een negatief daglicht kan
komen staan.183 Een voorbeeld hiervan is te vinden in de strafzaak tegen
Fumiko Kimura waar ‘cultureel’ bewijs gebruikt werd om aan te tonen dat de
vrouw geestelijk onstabiel was ten tijde van het plegen van het delict en dat zij
om die reden geëxcuseerd was. De culturele achtergrond werd niet ‘slechts’
gebruikt om inzicht te verschaffen in de geestelijke toestand van Kimura,184

maar als aanduiding voor ziekelijk gedrag, terwijl datzelfde gedrag in Japan als
volkomen redelijk wordt gezien.185 

5.5.4.4  Oneigenlijk gebruik van cultuur 
Het instellen van een cultureel verweer leidt ertoe dat sommige verdachten
oneigenlijk gebruik zullen maken van de strafverminderende werking van
cultuur,186 bijvoorbeeld leden van de tweede of derde generatie voor wie een
bepaald cultureel gebruik in het dagelijks leven minder zeggingskracht heeft
dan zij ter terechtzitting aanvoeren.187 Een andere manier van oneigenlijk
gebruik van cultuur is dat strafbare gedragingen door de verdachte (eventueel
ondersteund door rapportage van een cultuurdeskundige) onterecht worden
voorgesteld als een cultureel gebruik dat bescherming zou verdienen,188 terwijl
niet vaststaat dat er daadwerkelijk sprake is van een dergelijk gebruik.189 Zulke
voorvallen ondermijnen de geloofwaardigheid van cultureel bewijs in toekom-
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stige zaken.190 Volgens Gordon is hier sprake van een te beperkte en daarom
onjuiste definitie van cultuur: in strafzaken waar een cultureel verweer wordt
gevoerd, wordt dat verweer gebaseerd op één bepaalde traditie of overtuiging
die voor de verdachte van doorslaggevend belang is geweest. Daarmee worden
andere facetten van de betreffende cultuur over het hoofd gezien, evenals het
gegeven dat andere personen die afkomstig zijn uit dezelfde cultuur als de
verdachte, zich niet schuldig maken aan strafbare feiten, of dat wat geldt voor
een individu, niet hoeft te gelden voor de groep van waaruit die individu af-
komstig is.191 

5.5.4.5  Aanwijzingen voor de rechter 
Renteln ziet de oplossing tegen dit bezwaar van oneigenlijk gebruik van cultuur
in een tweeledig vereiste waaraan de verdachte moet voldoen bij het voeren van
een cultureel verweer. Hij moet bewijzen dat (1) de groep waartoe hij behoort
het betreffende culturele gebruik nog steeds toepast en (2) dat hij zijn daad
pleegde op basis van die traditie.192 Boksem en Kromdijk hebben eveneens een
aantal aandachtspunten op een rijtje gezet als een handleiding voor de rechter
bij het beoordelen van culturele strafzaken voor wat betreft de straftoemeting.193

De aanwijzingen luiden als volgt: 
1 Is de culturele factor van invloed geweest op het gepleegde feit? 
2 Zo ja, was dit in geringe mate, in aanmerkelijke mate of in overwegende

mate? 
3 Werd het gedrag van de dader (mede) bepaald door de culturele factor? 
4 Zo ja, was dit in geringe mate, in aanmerkelijke mate of in overwegende

mate?
5 Droeg de dader kennis van de in Nederland geldende normen en waarden?
6 Zo ja, was dit in geringe mate, in aanmerkelijke mate of in overwegende

mate? 
7 Is de culturele factor in het ‘eigen land’ grond voor straffeloosheid, straf-

vermindering of strafverzwaring? 
8 Kwam het slachtoffer (indien daar sprake van is) uit dezelfde cultuur c.q.

was het slachtoffer bekend met de culturele context van waaruit de dader
handelde?

9 Handelde de dader (mede) onder druk van derden? 
Afgezien van dergelijke richtlijnen om misbruik van de culturele achtergrond te
voorkomen, ziet Renteln eveneens een garantie voor het voorkómen van
stereotypen in de eisen die de rechter zal stellen aan het geïntroduceerde
culturele bewijs. In de eerste plaats moet de verdachte aantonen dat de betref-
fende culturele praktijk een authentiek onderdeel is van zijn manier van leven,
die ook door derden als zodanig wordt beschouwd. In de tweede plaats moet het
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strafbare gedrag van de verdachte (vooral zijn mentale toestand) door de traditie
zijn beïnvloed.194 Voor de hand liggend is dat de verdachte ter ondersteuning
van het bewijs voor deze vereisten een getuige-deskundige inschakelt.195 Hoe-
wel ze een garantie kunnen bieden tegen ongefundeerde en oneigenlijke
beroepen op culturele achtergrond, bieden deze vereisten naar mijn mening
echter nog onvoldoende waarborg voor de veronderstelling dat rechters (en in
het Amerikaanse geval ook: de jury) niet al met een stereotiep gekleurde bril
naar het betreffende bewijs kijken. Het is moeilijk om daartegen een garantie te
bieden, aangezien de rechter zoveel vrijheid toekomt in het waarderen van
bewijs. 

5.5.5  Bestaande strafrechtssysteem voldoende flexibel 

5.5.5.1  Cultuur is niets nieuws
Tegenstanders van een formeel cultureel verweer voeren als pragmatisch
juridisch argument aan dat het bestaande rechtssysteem voldoende flexibiliteit
biedt om culturele achtergronden mee te wegen. Culturele strafzaken zijn niets
nieuws, ze zijn slechts een variatie op het bekende thema van een botsing tussen
het belang van het individu en het belang van de meerderheid.196 Een aparte
defense is volgens hen niet nodig, omdat culturele informatie heel goed in te
passen is in bestaande verweren, zoals gebrek aan specifiek opzet bijvoorbeeld
voor moord of doodslag, noodweer(exces) en psychische overmacht.197 Veel
advocaten zijn deze mening ook toegedaan. Hieronder volgt een aantal uitspra-
ken dat deze mening weergeeft. Allereerst respondent 13, die een meningsver-
schil kreeg met een cliënt toen zij hem vertelde geen cultureel verweer te willen
voeren:

Het is denk ik tactisch gezien slimmer en ook reëler om het (een cultureel verweer,
MS) in de bestaande verweren te presenteren. Ik zou er nooit een cultureel verweer
van maken. Ik zou er niet een nieuwe rechtvaardigingsgrond of schulduitsluitings-
grond van willen maken, omdat ik denk dat als die cultuur niet van invloed is geweest
op de persoonlijkheidvorming, dat het dan ook een niet te honoreren verweer is.
Want dan zouden mensen uit een andere cultuur dus aan andere wetten onderhevig
zijn dan autochtonen. Ik denk dus dat cultuur alleen een rol kan en moet spelen als
die van invloed is op de eventuele toerekeningsvatbaarheid. Ik heb net een Marok-
kaan bijgestaan en die heeft zijn vrouw op een echt afschuwelijke manier afgeslacht.
Zij had aangekondigd dat zij van hem zou scheiden, en dat ze met de kinderen weg
zou gaan. Dat is een schande in de Marokkaanse wereld en dat schandeaspect speelde
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een enorme rol in die zaak, evenals de cultuur. Hij wilde dat ik een zuiver cultureel
verweer zou gaan voeren. Dat zou voor hem desastreuze gevolgen hebben gehad, dat
kon ik wel schatten. Er is geen rechter die zal aanvaarden dat een vrouw zó verminkt
wordt op basis van culturele gewoontes. Precedentwerking denken te kunnen
ontlenen aan een soort droom dat een cultureel verweer geïsoleerd van psychische
componenten ooit gehonoreerd zal worden, die droom heb ik niet. 

Respondent 29:

I: Hoe maak je die afweging, wanneer voer je nu wel of niet een cultureel verweer?
R: Volgens mij doe je dat gevoelsmatig. Je bent er natuurlijk op gericht om de

strafbaarheid van je cliënt te verlagen. Dus je brengt alles naar voren wat in zijn
belang kan spelen. Dus het eerste wat je nodig hebt, is begrip voor hoe de man in
de situatie terecht is gekomen. En als je het begrip te pakken hebt gekregen, dan
krijg je de volgende stap: laat dat begrip dan meewegen bij de straf. Niet zozeer
bij de schuldigverklaring, als wel bij de strafmaat. En ik denk dat je als advocaat
– en dat is ook mijn streven altijd – als eerste stap altijd moet doen: het ontwik-
kelen van begrip. 

Respondent 37:

Ik vind het (een cultureel verweer, MS) een psychische overmachtsverweer. Maar
als je het bekijkt door de culturele bril, dan noem je het een cultureel verweer. In de
rechtspraak is van oudsher erkend dat er inderdaad bepaalde gesloten groepen zijn.
Stel nou dat iemand die zijn hele leven lang in Staphorst heeft gewoond en omdat
een school in Amsterdam geen leerkrachten heeft, mag invallen en vers de eerste
dag een kind met een liniaal drie klappen op de hand geeft en wordt vervolgd, dan
zou ik wel een cultureel verweer voeren. Maar dan is het cultureel verweer niet
gebonden aan etniciteit, maar is het gebonden aan een duidelijke leefgemeenschap,
waarbinnen een normstelsel geldt wat deze meneer kent en waarmee hij is opge-
voed. Hij vindt dat je een kind een corrigerende tik mag geven. Dat er in Amster-
dam een ander normstelsel is, betekent niet dat je die man moet veroordelen. Ik
denk dat zo’n verweer gehonoreerd zal worden. Wat ook een mooie zaak zou
kunnen zijn, dat zijn de boeren die de mestboekhouding verbrand hebben. Daar zou
ik een interessant cultureel verweer hebben kunnen voeren op de grond dat het
allemaal agrariërs zijn, dat Randstedelingen niet te vertrouwen zijn, ambtenaren ook
niet, en dat in hun gemeenschap deze structuren erkend zijn. 

5.5.5.2  Schijnneutraliteit van het strafrechtssysteem 
Maguigan brengt tegen dit pragmatische argument in dat het bestaande straf-
rechtssysteem misschien officieel culturele informatie wel toelaat, maar dat het
voor een groot gedeelte ligt aan de bereidheid van individuele rechters, open-
baar aanklagers en niet te vergeten advocaten, of deze mogelijkheid ook
daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht. Strafzaken waarin geprobeerd is
culturele informatie onder de aandacht van de rechter te brengen, maar waarin
dit niet gelukt is, zijn vaak niet als zodanig te herkennen, omdat in de rechterlij-
ke uitspraak niet altijd iets over die culturele achtergrond is terug te vinden.198
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199 Renteln, 2004, p. 199.
200 De ‘battered woman’ die ten grondslag ligt aan het battered woman syndrome defense is ook

een stereotiepe figuur: het gaat om een blanke, middenklasse vrouw die vanwege zogenaam-
de ‘aangeleerde hulpeloosheid’ bij haar tiran blijft. Het is vooral het idee van de blanke
vrouw dat aan allochtone vrouwen in de weg kan staan een beroep te doen op dit verweer. 

201 Renteln, 2002b, p. 201-202, 2003, p. 194; vgl. Lam, 1993, p. 53-54, die stelt dat in culturele
strafzaken de redelijkheidstandaard zelfs geheel achterwege moet worden gelaten. Zie voor
een pleidooi voor aanpassing van de redelijkheidstandaard in het Nederlandse strafrecht
paragraaf 6.3.6.2 van hoofdstuk 6. 

202 Levine, 2003, p. 67.

Met andere woorden: inherente vooroordelen of onbekendheid met bepaalde
culturele ‘verschijnselen’ kunnen ervoor zorgen dat in het strafrechtelijke
systeem bepaalde informatie niet boven tafel komt.199 Dit gevaar is vooral aan-
wezig in strafzaken waar de rechter persoonlijk verontwaardigd is over de inhoud
van het culturele bewijs en het om die reden niet wil aanvaarden. Bovendien
lijken de bestaande verweren misschien neutraal, maar blijken ze dat in de
praktijk niet te zijn: zoals eerder gezegd, wordt vaak gebruik gemaakt van de
‘redelijke persoon’ toets, die gebaseerd is op de blanke, middenklasse, christelij-
ke persoon. Andere verweren, bijvoorbeeld die gebaseerd op het battered woman
syndroom, behelzen stereotypen die, ook al zijn ze misschien wel toegankelijk
voor allochtone verdachten, nog steeds vanwege hun onveranderlijkheid, nadelig
uitwerken.200 Renteln voert dan ook aan dat het bestaande strafrechtssysteem
inderdaad bruikbaar is of kan zijn voor het incorporeren van culturele informa-
tie, maar dat dan wel gegarandeerd moet worden dat de rechter dergelijke
informatie op waarde schat, bijvoorbeeld door het aanpassen van de redelijk-
heidstandaard en door te waken voor het gebruik van verlammende
stereotypen.201 

Volgens Levine speelt in culturele strafzaken ‘cultuur’ een veel belangrijker
rol dan uitsluitend als een bron voor feitelijke bewijzen: met de introductie van
de factor ‘cultuur’ worden de grenzen van de bestaande strafrechtelijke verwe-
ren afgetast, op zoek naar mogelijkheden voor strafvermindering.202 In hoofd-
stuk 6 van dit boek, waar de mogelijkheden om culturele achtergronden aan te
voeren binnen de bestaande strafuitsluitingsgronden worden besproken, is in
paragraaf 6.1 een voorbeeld opgenomen van de strafuitsluitingsgrond nood-
weer(exces) waarin de termen ‘eer’ en ‘goede naam’ voor een allochtone ver-
dachte een andere betekenis kunnen hebben dan voor een autochtone verdachte,
in die zin dat een verdachte afkomstig uit een cultuur waar ‘eer’ een belangrijke
rol speelt, zich daarin eerder aangetast kan voelen en eerder tot (gewelddadige)
verdediging van zijn goede naam kan overgaan. Kortom, het aanpassen van
bepaalde veel gebruikte strafrechtelijke termen, bijvoorbeeld door middel van
jurisprudentie zou een eerste stap kunnen zijn in het daadwerkelijk een plaats
geven aan cultureel bewijs. 
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203 Coleman, 1996, p. 1136; King, 1999, p. 110; Fischer, 1998, p. 666; Levesque, 2000; Ly,
2001, p. 249; Renteln, 2004, p. 193.

204 Okin, 1999, p. 19-20; Levesque, 2000; Kaptein, 2002, p. 235-244; Bovenkerk en Yeşilgöz,
2003, p. 24-25; Renteln, 2004, p. 192-193.

205 Suri wijst er fijntjes op dat feministen die stellen tegen cultureel verweer te zijn, maar wel
voor battered woman syndrome defense (zie bijvoorbeeld Gallin, 1994) een theoretische fout
maken: beide verweren zijn volgens Suri op veel punten gelijk aan elkaar. Een cultureel
verweer gaat over cultuur, de battered woman defense gaat over vrouwen en seksisme. Beide
verweren gebruiken onder andere stereotypen die vrouwonderdrukkend zijn en zouden om
die reden beide door feministen moeten worden verworpen. Suri, 2000, p. 127, 131-134. 

206 Maris van Sandelingenambacht, 2001, p. 1711.
207 Renteln, 2004, p. 196.

5.5.6  Aandacht voor het slachtoffer 

5.5.6.1  Inleiding 
Een van de belangrijkste punten van kritiek op het cultureel verweer komt van
de kant van feministische schrijvers en mensenrechtenactivisten. Zij stellen dat
voorstanders teveel focussen op de rechten van de verdachte en zich te weinig
richten op een van de belangrijkste doelen van het strafrecht, namelijk het
beschermen van slachtoffers en de samenleving als zodanig tegen crimineel
gedrag, of het beschermen van fundamentele mensenrechten.203 Daaronder
begrepen is het beschermen van zwakke groepen zoals vrouwen en kinderen.204

Het is dit argument dat herhaaldelijk door feministen is aangedragen tegen
multiculturalisten die voorstander zouden zijn van een cultureel verweer.205

Maris van Sandelingenambacht vindt het beschermen van de rechten van (toe-
komstige) slachtoffers van zodanig groot belang dat eerwraakplegers een zwaar-
dere straf zouden moeten kunnen krijgen dan plegers van een ‘cultuurvrij’
geweldsmisdrijf. Volgens Maris zou de extra kwetsbare positie van vrouwen die
het slachtoffer kunnen worden van eerwraak op deze manier gecompenseerd
moeten worden.206 

Renteln verwerpt dit krachtige mensenrechtenargument door te stellen dat
het strafrecht zich in de eerste plaats richt op de individuele verdachte en niet
op eventuele slachtoffers en dat de bescherming van (toekomstige) slachtoffers
niet door de strafrechtspleging gegarandeerd kan worden. Als er al sprake is van
inmenging van mensenrechten in het strafrechtssysteem, dan gaat het er volgens
Renteln om te waarborgen dat individuele verdachten onderling niet ongelijk
worden behandeld en dat een ieder recht heeft op een eerlijk proces zoals dat is
neergelegd in artikel 6 EVRM.207 Strikt genomen heeft Renteln daarmee gelijk,
maar dat doet niet af aan het duidelijke maatschappelijke signaal dat met het
formeel aanvaarden van een cultureel verweer wordt afgegeven, namelijk dat
door een onderdeel van de overheid (het rechtssysteem) een bepaalde onder-
drukkende behandeling van zwakkeren zo niet wordt goedgekeurd, dan toch
gedoogd. Daarmee ontbeert een grote groep burgers de bescherming tegen
geweld en angst die de overheid hen op basis van internationale mensenrechten-
verdragen zou moeten garanderen. 
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208 Rimonte, 1991, p. 1321, 1325; Renteln, 1993, p. 440; Coleman, 1996, p. 1095; Li, 1996, p.
784-785.

209 Zie voor een uitgebreide bespreking Volpp, 1994, p. 57 e.v. en Evans-Pritchard en Renteln,
1995, p. 8-14. De verdachte in deze zaak was een man van de zogenaamde Hmong, een stam
uit Laos. Zie voor een beschrijving van de manier van leven van deze mensen in de Verenig-
de Staten Magnarella, 1991, p. 68-71.

210 Zie Gordon, 2001, p. 1813.
211 In de Nederlandse literatuur en jurisprudentie zijn veel voorbeelden te vinden van strafzaken

waarin de verdachte zich op beschuldiging van verkrachting of aanranding beroept op
vrijspraak omdat in zijn beleving het slachtoffer instemde met het seksuele verkeer (zie
bijvoorbeeld De Beaufort, 1984, p. 55-66). Traditioneel wordt de wilsvrijheid (de bepalende
factor bij zedenmisdrijven) van het meerderjarige slachtoffer door de rechter afgeleid uit de
omstandigheden van het geval (R. Kool, 2004, p. 914). Met betrekking tot (het ontbreken
van) de wilsvrijheid van het slachtoffer geldt dat in rechte moet worden vastgesteld dat de
verdachte geweten heeft van het ontbreken van die wilsvrijheid bij het slachtoffer dan wel
dat hij de aanmerkelijke kans daarop bewust heeft aanvaard (voorwaardelijk opzet) (R. Kool,
2004, p. 917). In 2005 is door de rechtbank te Zutphen bepaald dat wanneer slachtoffer en
verdachte een langdurige seksuele relatie gehad hebben, de verdachte er niet zonder meer
van uit hoeft te gaan dat het slachtoffer geen prijs (meer) stelt op seksueel contact (Arrondis-
sementsrechtbank Zutphen 24 juni 2005, LJN AT9804). Is er geen sprake van een (langduri-

In de hieronder volgende subparagrafen wordt het mensenrechtenargument
nader uitgewerkt.

5.5.6.2  Belang van vrouwen ondergeschikt aan dat van mannen 
De strafzaken waarin een beroep is gedaan op een cultureel verweer betreffen
bijna allemaal zaken waarin er geweld is gebruikt tegen vrouwen of kinderen.
Het door middel van een officieel cultureel verweer excuseren van gewelddadig
gedrag (bijvoorbeeld thuisgeweld) tegen zwakke groepen is onrechtvaardig en
voorstanders van een dergelijk verweer maken zich met hun relativerende
houding schuldig aan medeplichtigheid aan het betreffende geweld, aldus de
tegenstanders.208 Een voorbeeld is de Amerikaanse strafzaak People v. Kong
Moua.209 Deze strafzaak staat bekend als een voorbeeld van ‘dwaling ten aan-
zien van het recht’ terwijl volgens commentatoren sprake is van ‘dwaling ten
aanzien van de feiten’. Dat onderscheid is van belang voor het bepalen van de
betekenis van het toekennen van een cultureel verweer aan Kong Moua. Als
sprake is van dwaling ten aanzien van de feiten, zou sprake zijn van een
zogenaamd cognitief cultureel verweer, waarop de verdachte eenmalig een
beroep toekomt met als doel hem te onderwijzen in de geldende wettelijke
normen van het gastland.210 Dwaling ten aanzien van het recht zou betekenen
dat de verdachte een beroep doet op een niet-vrije wil cultureel verweer en
aanvoert dat hij weet dat zijn gedrag strafbaar was, maar dat hij gehoorzaamde
aan een hogere norm. Een dergelijk niet-vrije wil cultureel verweer heft de
strafrechtelijke aansprakelijkheid van de verdachte op en heeft om die reden een
grotere reikwijdte. In de zaak-Kong Moua wijzen de feiten en omstandigheden
eerder in de richting van dwaling ten aanzien van de feiten (het tegenstribbelen
van het slachtoffer werd door de verdachte geïnterpreteerd als toestemmen) dan
dwaling ten aanzien van het recht.211 
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ge, seksuele) relatie tussen het slachtoffer en de verdachte dan wordt er in de rechtspraak van
uitgegaan dat de verdachte weet dat het zeer ongebruikelijk is dat een slachtoffer zou
instemmen met vergaande seksuele handelingen als vaginale, anale of orale penetratie. De
verdachte dient zich dan ook eerst ondubbelzinnig te vergewissen van de vrijwilligheid en de
instemming van het slachtoffer (Rb Rotterdam in de zogenaamde ‘Kaapzaak’, 5 september
2005, LJN AU2226). 

212 Ly, 2001, p. 491-492.
213 Coleman, 1996, p. 1137; Ly, 2001, p. 493.
214 Coleman, 1996, p. 1150.
215 Coleman, 1996, p. 1140.
216 Coleman, 1996, p. 1137; Gordon, 2001, p. 1830.

De verdachte, van Laotiaanse afkomst werd ervan beschuldigd een even-
eens Laotiaanse vrouw te hebben ontvoerd en verkracht met de bedoeling om
een huwelijk met haar af te dwingen. In eerste instantie verklaarde de vrouw dat
de verdachte haar echtgenoot was, maar later deed ze toch aangifte van ontvoe-
ring en verkrachting. De verdachte beriep zich op het aloude Laotiaanse gebruik
van ‘huwelijk door ontvoering’ of zaj poi nam en stelde dat het tegenstribbelen
door het slachtoffer moest worden gezien als een teken van instemming, waarbij
zij zich gedroeg als een deugdzame bruid. Moua werd veroordeeld tot negentig
dagen gevangenisstraf wegens onrechtmatige vrijheidsberoving en het betalen
van duizend dollar genoegdoening aan het slachtoffer en haar familie. Laotiaan-
se vrouwen in Amerika zijn tegen dit gebruik in opstand gekomen, wat kan
worden gezien als een bewijs van de veronderstelling dat de traditie van huwen
door ontvoering vooral door Laotiaanse mannen als een moreel juist gebruik
wordt gezien, terwijl vrouwen het om voorstelbare redenen liever zouden zien
verdwijnen.212

5.5.6.3  Geen mogelijkheid te ontsnappen uit een beklemmende ‘cultuur’ 
Volgens de tegenstanders werkt een formeel cultureel verweer nadelig voor de
overige leden van de gemeenschap van waaruit de verdachte afkomstig is. Het
wordt hen onmogelijk gemaakt zich uit die gemeenschap los te maken en te
breken met gewelddadige en/of onderdrukkende tradities, omdat die tradities
door de strafrechter worden herbevestigd.213 Dat is wrang omdat veel migranten
zich in een westers land vestigen juist omdat ze willen loskomen van de
tradities van het land van herkomst.214 Het zijn dan vooral de vrouwelijke leden
van deze gemeenschappen die hiervan de dupe worden.215 Een geslaagd beroep
op een cultureel verweer kan de boodschap in zich dragen dat migranten niet de
garantie hebben dat ze het recht om uit hun ‘cultuur’ te ‘ontsnappen’ daadwer-
kelijk kunnen uitoefenen. Ze hebben met andere woorden geen exit-optie.216 Dat
risico geldt vooral als het slachtoffer uit dezelfde migrantengroep afkomstig is
als de verdachte, omdat hem of haar het verwijt kan worden gemaakt tegen
beter weten in gehandeld te hebben: als je tot een culturele groep behoort
waarin bepaalde gedragscodes gelden, dan weet je wat de consequenties zijn.
Dit is een vorm van blaming the victim die volgens de tegenstanders van een
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217 Vgl. Nelson, 2004.
218 Zie voor een bespreking van deze strafzaak Ma, 1995, p. 470-471; Maguigan, 1995, p. 77-79;

Cardillo, 1997, p. 92-96; Kim, 1997, p. 112 en Renteln, 2004, p. 34. Volgens Gordon is deze
strafzaak een voorbeeld van een ‘puur’ cultureel verweer: er werd geen gebruik gemaakt van
bestaande verweren waar cultureel bewijs in werd gevat. Gordon, 2001, p. 1812-1813.
Levine beschouwt de zaak als een uitzondering, omdat in andere vergelijkbare gevallen de
rechter geen genoegen neemt met het beroep van de verdachte op zijn cultuur, die hem
dwong te handelen zoals hij deed en hem alle eigen verantwoordelijkheid ontneemt. Levine,
2003, p. 58-59, 61-62. 

219 Li, 1996, p. 785.

cultureel verweer onaanvaardbaar is.217 Interessant is dat Boksem en Kromdijk
in hun rijtje met rechterlijke richtlijnen voor het omgaan met culturele strafza-
ken de factor ‘slachtoffer’ (komt het slachtoffer uit dezelfde cultuur als de
verdachte dan wel was het slachtoffer bekend met de culturele context van de
gedraging) noemen (zie § 5.5.4.5 hierboven). De auteurs geven daarbij niet aan
hóe de slachtofferfactor meespeelt in het berechten van culturele strafzaken. 

Als voorbeeld voor het argument van het ontbreken van een exit-optie voor
diegenen die zich niet langer willen conformeren aan normen of gebruiken die
gelden in een bepaalde culturele groep, kan de zaak The people v. Dong Lu
Chen dienen.218 Dong Lu Chen, een uit China afkomstige New Yorker, sloeg
zijn echtgenote met een hamer dood nadat hij van haar vernomen had dat zij een
relatie had met een andere man. In de strafzaak tegen Chen werd culturele
informatie toegelaten die strafvermindering tot resultaat had. Chen voerde tot
zijn verdediging aan dat het in China gebruikelijk is dat een man die van plan
is zijn echtgenote wegens overspel van het leven te beroven, dit publiekelijk
bekend maakt. Vervolgens treden mensen uit zijn omgeving met hem in gesprek
en halen hem over van zijn daad af te zien. In New York leefde Chen geïsoleerd
en was om die reden niet tegengehouden in zijn voornemen zijn vrouw te
doden. De advocaat van Chen voerde aan dat het in China evenmin acceptabel
is je echtgenote om het leven te brengen, maar dat de basis voor de verdediging
de emotionele spanning was waaronder Chen gebukt ging en zijn bijbehorende
geestestoestand. Ter ondersteuning van de verdediging was een cultuurdeskun-
dige (Burton Pasternak, hoogleraar in de antropologie) geraadpleegd die
bovenstaande gewoonte uit de doeken deed. Volgens Pasternak was Chen een
‘product’ van de Chinese cultuur, waarin overspel een grote schande zou zijn,
omdat het een bewijs is van mannelijke zwakte. De rechter achtte het relaas van
de deskundige geloofwaardig en veroordeelde Chen wegens doodslag tot de
laagst mogelijke straf voor dit vergrijp: vijf jaar voorwaardelijke gevangenis-
straf (het ten laste gelegde delict was moord). 

De reactie uit de samenleving op deze uitspraak was enorm. Vooral van
feministen kwam zware kritiek. Een uitspraak als in Chen was als het ware een
vrijbrief voor mannen die hun partners mishandelden.219 Vrouwen waren bang
aangifte te doen omdat ze vreesden dat de daders ongestraft zouden blijven.
Volgens feministen deed deze uitspraak alle vooruitgang teniet die zij juist met
zoveel moeite geboekt hadden, namelijk om huiselijk geweld onder de aandacht
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220 Kim, 1997, p. 124-125.
221 Kim, 1997, p. 125.
222 Maguigan, 1995, p. 78.
223 Maguigan, 1995, p. 94-95; vgl. Suri, 2000, p. 137 die van mening is dat in culturele strafzaken

zowel de verdediging als de openbaar aanklager de plicht hebben stereotypen tegen te gaan.

te brengen. Van juristen kwam de kritiek dat er maar één standaard van recht
kan zijn, en die moet onafhankelijk zijn van iemands culturele achtergrond.
Bovendien beweerde Pasternak dat echtscheidingen in China een zeldzaamheid
zijn en het einde van iemands leven kunnen betekenen. Volgens juristen met
kennis van de Chinese samenleving was dit in het geheel niet het geval.220 

Bij Aziatische Amerikanen was er scepsis over de manier waarop culturele
informatie in deze zaak was geïntroduceerd. Zij waren kritisch over het optreden
van de antropoloog Pasternak: een blanke Amerikaan, die naar hun mening veel
te stereotiep had gerapporteerd over de Chinese cultuur als achterlijk en barbaars.
Volgens de Aziatische Amerikanen had de rechter deze uitlatingen ook veel te
gemakkelijk aanvaard, zonder bijvoorbeeld een tweede deskundige te horen. Zij
noemden de rapportage van Pasternak ‘geromantiseerd’ en ‘ingegeven door een
fetisj voor een mystiek, oud en fictief China’. Kortom, Pasternaks verklaring was
achterhaald, paternalistisch en racistisch en ‘cultuur’ werd hier slechts gebruikt
als een excuus achteraf voor de verdachte, terwijl zijn opzet van meet af aan
gericht was op het gebruiken van dodelijk geweld tegen zijn echtgenote.221 

De rechter verdedigde zich met het argument dat hij cultuur niet als zodanig
had gezien als een reden voor strafvermindering. Hij zei dat hij de culturele
achtergrond van Chen had gezien als een vorm van psychologische druk
waardoor hij niet het noodzakelijke opzet had gehad op het delict. Volgens
Maguigan moet uit de zaak-Chen echter niet de conclusie worden getrokken dat
wanneer culturele informatie in een strafzaak geaccepteerd wordt dat vervol-
gens betekent dat door de rechterlijke uitspraak bepaalde vrouwonvriendelijke
praktijken bestendigd worden.222 Volgens Maguigan heeft in deze zaak de
openbare aanklager gefaald omdat die niet heeft gezorgd voor voldoende
tegenargumenten tegen de verklaringen van de cultuurdeskundige Pasternak.223

5.5.7  Conclusie 

Tegenstanders van een formeel cultureel verweer baseren hun argumenten
hoofdzakelijk op de fundamentele mensenrechten. Zij stellen dat van een
cultureel verweer vooral mannen profiteren, terwijl vrouwen en kinderen er het
slachtoffer van worden. Volgens hen kan (dodelijk) geweld tegen derden nooit
op basis van ‘cultuur’ gerechtvaardigd worden, omdat daarmee alle verantwoor-
delijkheid van de dader wordt weggenomen, hem wordt toegestaan door te gaan
met gewelddadig gedrag en de slachtoffers de kans wordt ontnomen aan deze
gewelddadige en onderdrukkende structuren te ontkomen. Voorstanders van een
formeel cultureel verweer brengen hiertegen in dat ook vrouwen van een
cultureel verweer kunnen profiteren en dit in het verleden ook daadwerkelijk



Cultural defense en cultureel verweer 137

224 Nederlandse rechters worden via het Studiecentrum voor de rechterlijke organisatie (SSR)
getraind in het herkennen van culturele strafzaken en van hen zou om die reden meer
vaardigheid mogen worden verwacht op het punt van enerzijds het voorkomen van culturele
stereotypen en anderzijds het voorkomen van zogenaamde culturele afstraffingen. 

hebben gedaan. Aan de tegenstanders moet echter worden toegegeven dat het
meestal mannen zijn die een, al dan niet geslaagd, beroep doen op een cultureel
verweer en dat vrouwen meestal het slachtoffer vormen. Als een allochtone
vrouw in een strafproces een beroep doet op een cultureel verweer, vergt dit van
de rechter een grote mate van onderscheidingsvermogen, omdat hij in het oog
zal moeten houden dat de vrouw in een dubbele achterstandspositie verkeert: ze
is vrouw én ze is allochtoon. Een vrouwelijke verdachte kan voor het dilemma
komen staan te moeten kiezen tussen enerzijds een beroep op een reductionis-
tisch stereotype (‘de traditionele Chinese moeder’, bijvoorbeeld) dat echter
strafvermindering kan betekenen als het is ingebed in een cultureel verweer, en
anderzijds een zwaardere straf wanneer van dit stereotype wordt afgezien omdat
geen gebruik wordt gemaakt van een cultureel verweer. Tegenstanders van een
formeel cultureel verweer achten de rechter niet in staat een dergelijke subtiele
weg te bewandelen in het beoordelen van strafbaar gedrag224 en vinden dat er
onder andere om die reden geen ruimte is voor een formeel cultureel verweer.

Het aan een formeel cultureel verweer inherente gebrek aan verantwoorde-
lijkheid van de verdachte voor zijn (meestal) gewelddadige en strafbare gedrag,
is een belangrijk juridisch tegenargument voor het aanvaarden van een apart
cultureel verweer. De verdachte verwijst naar zijn cultuur die hem zou hebben
gedwongen tot het betreffende strafbare gedrag, maar hoe kan een cultuur
daarvoor aansprakelijk worden gesteld, laat staan gestraft? Op die manier gaat
er van een strafproces naar aanleiding van een culturele strafzaak in het geheel
geen afschrikwekkende werking uit: zowel in generaal (voor de hele groep van
waaruit de verdachte afkomstig is) als in speciaal opzicht (voor de betreffende
verdachte zelf) is er geen sprake van preventie. Die uitkomst is onverenigbaar
met de afschrikwekkende functie die straffen hebben in een samenleving. 

Een derde groep argumenten tegen het erkennen van een formeel cultureel
verweer is afkomstig van antropologen die aanvoeren dat het gebruik van de
term cultuur onjuist en/of oneigenlijk is. Cultuur wordt gezien als een statisch
en onveranderlijk gegeven dat de verdachte dwingt zich op een voorgeschreven
wijze te gedragen en waaraan de verdachte zich niet kan onttrekken. Bovendien
wordt ‘cultuur’ een soort verzamelbak van excuses, waaruit iedere verdachte
kan halen wat hem op dat moment het beste uitkomt. Voorstanders van een
cultureel verweer voeren hiertegen aan dat in de strafrechtelijke procedure
waarborgen zijn te ontwerpen die misbruik van culturele tradities of het
inroepen van onbestaande gebruiken als strafverzachtende omstandigheden
zouden moeten tegengaan. Er is dan bijvoorbeeld een taak weggelegd voor
cultuurdeskundigen, maar een aantal Amerikaanse antropologen heeft al
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aangegeven niet te willen meewerken aan het in hun ogen goedpraten van
gewelddadig gedrag op basis van ‘cultuur’.225 

5.6  Middenweg 1: cultuur als gedeeltelijk verweer226

5.6.1  Een uitweg uit de ‘alles of niets’ situatie 

Schrijvers die op zoek gaan naar een middenweg tussen de argumenten van
voor- en tegenstanders, zoeken naar een compromis voor de ‘alles of niets’ aan-
pak die de discussie rond cultureel verweer beheerst: aan de ene kant helemaal
geen rekening houden met culturele informatie en aan de andere kant het door
cultuurrelativisme ingegeven kritiekloos aannemen van cultureel bewijs, wat
kan leiden tot onbevredigende resultaten voor de slachtoffers, zoals bijvoor-
beeld in de zaak-Chen gebeurde.227 In het zoeken naar een compromis wordt
uitgegaan van de feitelijke situatie in de (Amerikaanse) strafrechtspleging: een
formeel cultureel verweer zal er vanwege praktische bezwaren nooit komen,
maar in de praktijk van alledag houden rechters – in strafverminderende zin,
niet in schulduitsluitende zin – allang rekening met culturele achtergronden,
omdat die worden aangevoerd in bestaande verweren.228 Op die manier kan
culturele informatie ook een rol spelen in de waarheidsvinding. Van Broeck
noemt deze vorm van cultureel verweer formeel, in tegenstelling tot een
substantieel verweer, waar cultuur als zodanig zou moeten leiden tot strafver-
mindering of -uitsluiting.229 Culturele informatie helemaal niet toelaten in de
rechtszaal zou onrechtvaardig zijn voor allochtone verdachten.230 In het kader
van individuele gerechtigheid moet cultureel bewijs tot op zekere hoogte
worden toegestaan231 en dat is – indien dit culturele bewijs de verdachte ten
gunste komt – ook de taak van de advocaat, die immers de best mogelijke
verdedigingsstrategie voor zijn cliënt dient te ontwerpen.232 Culturele achter-
grond moet daarbij dan ook aan de orde komen, mits in strafverminderende zin
van belang voor de verdachte.233 Respondent 29 (die deze taak van de advocaat
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Deze uitspraak heeft vooral betrekking op de Amerikaanse situatie. In het Nederlandse
strafprocesrecht wordt in de straftoemeting vaak rekening gehouden met een door de
verdediging gedaan beroep op een strafuitsluitingsgrond, waarvoor de rechter onvoldoende
onderbouwing vindt. Zie hierover ook de volgende hoofdstukken. 

erkent, maar eveneens aangeeft dat die ingewikkelder is dan misschien op het
eerste gezicht lijkt):

Het is voor een advocaat vaak ook gevaarlijk om een cultureel verweer te voeren,
want met name bij levensdelicten waar het gaat om de vraag of er sprake is van
voorbedachte raad, geef je dan al aan wat het motief is. Dan geef je dus ook al snel
de voorbedachte raad prijs. Dat leidt dan weer tot een zwaardere straf voor de cliënt,
zwaarder dan wanneer je de culturele achtergronden bij de strafmaat zou aanvoeren.

Er moet dus niet van uit worden gegaan dat een dergelijk cultureel verweer ook
slaagt of altijd volledig zou moeten slagen.234 Het gaat erom dat de verdachte de
mogelijkheid heeft om een dergelijk verweer te voeren, niet dat zijn handelwijze
straffeloos moet blijven.235 Er moet dan ook voor de openbare aanklager
gelegenheid zijn bewijs te leveren dat het beroep op een culturele achtergrond
bekritiseert.236 Opvallend is dat deze middenwegkiezers voorzichtig blijven in
hun aanbevelingen cultuur, ook al is het op een beperkte manier, te gebruiken.
Het lijkt erop dat ze nog steeds moeite hebben met het doorbreken van de alles
of niets situatie. Volpp voert bijvoorbeeld aan dat als er andere, niet-culturele
informatie is die voor de verdediging van belang is, die informatie te prefereren
is boven culturele informatie, omdat het gebruik van die laatste, zoals hierboven
herhaaldelijk aan de orde is geweest, gemakkelijk kan leiden tot reductionisti-
sche stereotypen, die wellicht op de korte termijn kunnen helpen, maar vaak
meer kwaad aanrichten dan goed.237 Die uitspraak doet vreemd aan, omdat voor
de hand liggend is dat culturele informatie, evenals andere informatie, een rol
kan spelen in de verdediging. Met andere woorden, er is geen sprake van een
of-of situatie, maar van en-en. 

5.6.2  Geen cultureel verweer, maar cultureel motief

Een tweede tussenoplossing zou zijn niet te spreken van een cultureel verweer,
maar van het introduceren van een cultureel motief, dat het opzet mede kleurt,
maar zonder dat daaraan per se een strafuitsluitingsgrond wordt gekoppeld. Op
deze manier kan de culturele informatie eveneens doorwerken in de straftoeme-
ting.238 Deze oplossing komt tegemoet aan een aantal van de bezwaren die tegen
een formeel cultureel verweer zouden kunnen worden ingebracht. In de eerste
plaats kan de verdachte gebruik maken van bestaande verweren om daarin de
culturele achtergrond te verwerken, waarmee tegelijkertijd het verweer door
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procedurele waarborgen is omgeven, zodat willekeur wordt voorkomen.239

Uitleg over de culturele achtergrond kan helpen inzicht te verschaffen in de
geestestoestand van de verdachte, de manier waarop hij dacht op het moment van
het begaan van het delict,240 ervan uitgaande dat ‘cultuur’ het gedrag van een
individu beïnvloedt en kennis van de culturele achtergrond kan bijdragen aan
inzicht in de motieven van een verdachte.241 Respondent 5 over deze strategie:

Het ging om een moord in de Indiase sfeer op de minnaar van de ex-echtgenote van
mijn cliënt. Ook de familie-eer stond op het spel. De minnaar was diverse keren
gewaarschuwd om uit de buurt te blijven. Daar is ook op een gegeven moment een
familieberaad over geweest, zowel in India als in Nederland. De minnaar heeft een
aantal waarschuwingen gekregen om zich uit de buurt te houden, maar hij heeft zich
daar willens en wetens niet aan gehouden, heeft bovendien de familie geprovoceerd.
Toen is besloten dat de minnaar met vereende krachten uit de weg geruimd moest
worden. De bedoeling was aanvankelijk niet om hem van het leven te beroven, maar
omdat hij een asielzoeker was, hem naar Duitsland te transporteren in de hoop dat
de Duitse autoriteiten hem naar India terug zouden sturen. Toen gaandeweg
duidelijk werd dat dat niet zou gebeuren, is plan B in werking getreden en is hij
gewurgd. In die zaak is het niet een zuiver cultureel verweer geweest, ik heb het in
de strafmaatsfeer gehouden, als een toelichting op de zaak.242

In de tweede plaats hoeft in de keus voor deze oplossing ‘cultuur’ niet gedefi-
nieerd te worden, maar kunnen de culturele achtergronden geschaard worden
onder de overige factoren van persoonlijke aard waarmee de rechter rekening
houdt bij het beoordelen van een strafbaar feit en het bepalen van de straf.243

Een dergelijk ‘beperkt’ gebruiken van de culturele achtergrond houdt dus niet
in dat cultuur als zodanig leidt tot strafvermindering of strafuitsluiting.244

Daarmee kan het argument dat een cultureel verweer ongelijkheid in de hand
werkt omdat het uitsluitend voor een bepaalde groep mensen toegankelijk is,
worden weerlegd. De verdachte in een culturele strafzaak maakt gebruik van de
een ieder ter beschikking staande verweren, hij vult ze uitsluitend in met
culturele informatie.245 Op deze manier bestaat op een onjuist gebruik van
‘cultuur’ een kleiner risico, evenals op het door de rechter gebruiken van
stereotypen, omdat hij veeleer aansluiting zoekt bij de persoon van de verdachte
dan bij diens cultuur.246 

Ten derde wordt via deze middenweg de schuld van de verdachte aan de
betreffende strafbare gedraging niet verminderd. De afschrikwekkende werking
van de straf blijft in stand,247 er is aandacht voor de rechten van het
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slachtoffer,248 maar in de strafmaat wordt wel rekening gehouden met de
omstandigheden waarin de verdachte verkeerde op het moment van het begaan
van het delict.249 

Hoewel deze oplossing een goed compromis lijkt tussen aan de ene kant
rekening houden met relevante culturele informatie en aan de andere kant het
voorkomen van rechtsongelijkheid en een oneigenlijk gebruik van cultuur, is
het de vraag of daad en dader, beiden beïnvloed door de culturele achtergrond,
op deze wijze los van elkaar kunnen worden gezien. Een gevolg van deze keuze
kan zijn dat in de berechting van een culturele strafzaak wordt geoordeeld dat
de gedraging weliswaar moet worden beschouwd tegen de culturele achtergrond
van de verdachte, maar dat die culturele achtergrond bij het bepalen van de
schuld van de verdachte en vervolgens de straf, niet wordt meegewogen. Die
scheiding is in mijn optiek kunstmatig en kan leiden tot een onrechtvaardige
beoordeling van de verdachte. Bovendien is ook in deze oplossing nog steeds
vereist dat de rechter bereid is bij het beoordelen van de strafzaak de relevante
culturele informatie mee te wegen. De rechter kan evengoed hier als in een
eerder stadium van de berechting besluiten dat de betreffende informatie niet
relevant is, of als strafverzwarende factor moet worden aangemerkt.250 

Als vierde voordeel van deze oplossing, met betrekking tot de ondermijning
van de afschrikwekkende werking van de straf bij de invoering van een
cultureel verweer, betoogt Sikora dat die afschrikwekkende werking al gegaran-
deerd is wanneer duidelijk is voor de groep van waaruit de verdachte afkomstig
is dat culturele gronden alleen in het stadium van de straftoemeting eventueel
een strafverminderende werking kunnen hebben.251 Naar mijn mening kan een
fikse strafvermindering al evengoed leiden tot een ondermijning van de
afschrikwekkende werking van de straf, omdat in sommige culturele strafzaken
sprake is van een zekere rationele afweging van voor- en nadelen door de
verdachte. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn in eerwraakzaken, waar
soms een jong familielid als dader wordt aangewezen, dan wel de verantwoor-
delijkheid voor het strafbare feit op zich neemt. Daaruit kan blijken dat perso-
nen rond de verdachte ervan op de hoogte zijn dat jeugdige verdachten een
lichtere straf zullen krijgen dan volwassenen. Eenzelfde soort calculerende
instelling kan blijken uit ontkennen of verzwijgen door de verdachte van het feit
dat zijn culturele achtergrond iets met de strafzaak te maken heeft en/of dat zijn
familieleden bij de voorbereiding ervan betrokken zijn geweest. Er is kortom
sprake van een vreemde, paradoxale situatie wat strafbedreiging in culturele
strafzaken betreft: aan de ene kant worden de ernstigste culturele delicten be-
heerst door emotioneel gedrag, waardoor met recht gesteld kan worden dat
rationele afwegingen van zware strafbedreiging niet veel effect zullen sorteren.
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Tegelijkertijd is in sommige culturele delicten en de erop volgende strafrechte-
lijke procedure ondanks het hoge emotionele gehalte toch een zekere mate van
rationeel calculerend gedrag te bespeuren. Ik zou willen veronderstellen dat het
dreigen met zware straffen in preventief opzicht geen grote uitwerking heeft en
hoogstens in de strafrechtelijke procedure kan leiden tot calculerend gedrag van
de verdachte en/of zijn familieleden. De vervolgende instanties haken in op dat
gedrag door bijvoorbeeld in eerwraakgevallen ook familieleden van de dader als
verdachte aan te merken. Meestal moet men deze personen echter als gevolg
van gebrek aan bewijs ofwel tijdens het voorbereidend onderzoek op vrije
voeten stellen, of vrijspreken.252 

5.7  Middenweg 2: de aard van het delict

Een tweede tussenoplossing voor het accepteren van een cultureel verweer is
door een onderscheid te maken tussen gewelddadige strafbare feiten en niet-
gewelddadige, slachtofferloze overtredingen.253 Fischer maakt een vergelijkbaar
onderscheid op basis van de fundamentele mensenrechten: als die in een
strafzaak zijn geschonden (levens- en geweldsdelicten) kan er geen ruimte zijn
voor een cultureel verweer.254 Maakt de verdachte zich schuldig aan een
slachtofferloos, niet-gewelddadig delict en wil hij een geslaagd beroep doen op
een cultureel verweer, dan zal hij moeten aantonen dat hij handelde in de
overtuiging dat zijn gedrag juist was en/of dat hij aannemelijk kan maken dat
hij niet op de hoogte was van de geldende wetten in het gastland. De verdachte
voert met andere woorden een cognitief cultureel verweer: hij heeft een in zijn
land van herkomst geldende traditie of culturele erfenis gevolgd en daarbij
onwetend een strafbaar feit gepleegd.255 Volgens de schrijver van de anonieme
Note256 kan in dergelijke cognitieve culturele strafzaken bestraffing geheel
achterwege blijven, omdat er sprake is van een kennisachterstand bij de ver-
dachte. Migranten zouden volgens deze auteur door middel van educatie van
overheidswege op de hoogte moeten worden gebracht van de geldende wettelij-
ke normen en regels. Het opleggen van een (gevangenis)straf zou in dit geval
een geheel verkeerde manoeuvre zijn.257 Bovendien kan een dergelijke straf-
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rechtelijke reactie wederom calculerend gedrag van de kant van de verdachte
teweegbrengen.258 

Wen Chen Wu brengt nog de voorwaarde aan dat als de betreffende
gedraging in het land van herkomst eveneens strafbaar is of was, geen mogelijk-
heid moet bestaan van een beroep op een cultureel verweer.259 Dat is een lastige
voorwaarde, omdat ook in het land van herkomst bepaalde gedragingen
strafbaar zijn, zoals geweld tegen vrouwen en kinderen, maar een verdachte dan
nog kan aanvoeren dat hij gedrongen was het feit te begaan.260 Juist die weten-
schap kan aantonen dat de verdachte in een bijzonder ongelukkige en uitzichtlo-
ze situatie terecht was gekomen, die een beroep op een strafuitsluitingsgrond
zou kunnen rechtvaardigen. In deze redenering vereisen niet de cognitieve,
maar de niet-vrije wil culturele strafzaken een cultureel verweer omdat in die
strafzaken meestal sprake is van grote emotionele of psychische druk waaronder
de verdachte stond en handelde. Respondent 5 zegt hierover: 

Ik denk ook dat je het (cultureel verweer aanvoeren, MS) alleen maar kan doen bij
crime passionel-achtige zaken, waar de emotie heel hoog oploopt, want dán komt
juist dat culturele aspect en die andere afweging die iemand maakt omdat hij uit een
andere achtergrond komt en een andere set van normen en waarden heeft, ineens
naar boven gedreven. Dat wordt dan de afweging in het juridische spel die je moet
gaan maken. Daarom denk ik dat het ook alleen maar in dat soort zaken echt werkt.
Ik kan me voorstellen dat je in zo’n Veghelse zaak (waar de zeventienjarige
verdachte het vriendje van zijn zusje neerschoot, vanwege vermeende geschonden
familie-eer, MS, zie ook paragraaf 7.3.7 van hoofdstuk 7), dat je dat ook doet.
Alleen al bekeken vanuit het standpunt van een advocaat móet je dat voeren. Die
kan niet anders, zou ik zeggen.

Op zich is het zoeken van een oplossing voor culturele strafzaken in het
onderwijzen van de verdachte en eventueel de groep van waaruit hij afkomstig
is, geen onaardig idee, maar zoals eerder gezegd, kan die oplossing alleen
gelden voor bepaalde culturele strafzaken en dat zijn juist niet de strafzaken die
de discussie betreffende het al dan niet formuleren van een cultureel verweer zo
verhit maken. De ernstigste culturele strafzaken zijn de zaken die worden
begaan onder grote psychische, sociale en culturele druk en die omstandigheden
lenen zich niet goed voor verbetering door educatie. Toch zijn er schrijvers die
heil in educatie zien als tijdelijke oplossing voor het tegengaan van culturele
strafzaken. In de volgende paragraaf wordt de mogelijkheid van voorlichting
aan migranten aan de hand van relevante literatuur nader uitgewerkt. 
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5.8  Middenweg 3: tijd van verblijf in het gastland

5.8.1  Onvoldoende kennis van de heersende normen 

Ma stelt voor een cultureel verweer alleen toe te laten voor migranten die korter
dan vijf jaar in de Verenigde Staten wonen.261 Na vijf jaar bestaat voor migran-
ten de mogelijkheid zich te laten naturaliseren; op dat moment zouden zij
volgens Ma voldoende geïntegreerd moeten zijn in de Amerikaanse samenle-
ving en kennis moeten hebben van alle wettelijke regels en geboden. Ma pleit
voor een intensief onderwijssysteem (een inburgeringscursus) waarin migran-
ten, op straffe van uitzetting262 kennismaken met de Amerikaanse samenleving
en uitdrukkelijk gewezen worden op de daarin geldende basisbeginselen: een
ander geen fysiek geweld aan doen, ook niet je eigen echtgenote en kinderen.263

Voor mensen ouder dan 65 jaar maakt Ma een uitzondering: omdat zij waar-
schijnlijk meer moeite hebben met het zich aanpassen aan hun nieuwe thuis-
land, geldt voor hen een limiet om een beroep te doen op cultureel verweer van
tien jaar.264 Migranten van de ‘tweede generatie’, die dus geboren en getogen
zijn in de Verenigde Staten, kunnen nooit een beroep doen op een cultureel
verweer, omdat zij gedurende hun hele leven zijn blootgesteld aan Amerikaanse
wetten en normen, op school, in de sociale context door de media.265

Respondent 21 (over een strafzaak tegen twee minderjarige broers van
Iraanse afkomst die een minderjarig Nederlands meisje ertoe hadden aangezet
zich te prostitueren. Let op de rol van de officier van justitie, die de culturele
achtergrond als reden voor de strafsoort aanvoert, terwijl de verdediging geen
beroep deed op een cultureel verweer):

In de verhoren brengen de beide broers naar voren dat het een Nederlands meisje is
– en dan weet je meteen ook hoe ze denken over de Nederlandse meisjes – ze was
heel makkelijk in seks, dus dan kan ze dit toch ook wel doen. Dat is geen rare stap,
het is gewoon ietsjes meer. Op een gegeven moment zijn ze er mee opgehouden en
als reden daarvoor geven ze aan dat de oudste broer ‘pooier’ werd genoemd en zo’n
benaming binnen de Iraanse bevolkingsgroep in Nederland was toch niet zo goed.
Ik heb in die zaak met opzet ook helemaal geen cultureel verweer gevoerd. Dat is
wel door de officier naar voren gebracht tijdens de zitting, dat het om twee minder-
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jarige jongens ging die asielzoekers zijn geweest, die nog niet helemaal ingeburgerd
zijn in de Nederlandse maatschappij en dat ze dan maar iets in de taakstrafsfeer
moesten krijgen.

Clinton stelt niet alleen een tijdslimiet van maximaal tien jaar verblijf in het
gastland als grens aan het voeren van een cultureel verweer, maar is ook van
mening dat een verdachte slechts één keer op een dergelijk verweer een beroep
kan doen. Vaker een cultureel verweer aan een en dezelfde verdachte toestaan
zou de superioriteit van het Amerikaanse recht ondermijnen.266 

Vanzelfsprekend is er kritiek op deze ‘educatieoplossing’ gekomen.
Volgens Coleman wordt met een dergelijk educatiesysteem alleen die groep
migranten aangesproken die toch al van plan was te assimileren, degenen die
dat niet van plan zijn, zullen niet worden bereikt.267 Bovendien kan de vraag
worden gesteld hoe lang een migrant in een het gastland moet hebben gewoond
voor van hem kan worden gezegd dat hij de normen van dat land heeft geïncor-
poreerd. Het stellen van een tijdslimiet aan de toegankelijkheid van het verweer
is echter, zo al niet onmogelijk,268 in ieder geval altijd arbitrair.269 Migranten,
ook al verblijven ze al decennialang in het gastland en zijn ze er zelfs geboren,
kunnen nog steeds erg geïsoleerd leven, enkel omgaan met personen van de
dezelfde culturele achtergrond en op die manier in het geheel niet geïntegreerd
zijn. 

Kaptein stelt een variant van deze tussenweg voor: cultureel verweer zou
alleen moeten openstaan voor diegene die noodgedwongen in het gastland
verblijft en niet, of in veel mindere mate voor de migrant die om economische
redenen uit het land van herkomst vertrekt. Volgens Kaptein moeten laatstge-
noemde migranten de package deal aanvaarden: verblijven in een westers land
betekent de daar geldende rechtsorde accepteren.270

5.8.2  Strafvermindering vanwege ‘culturele assimilatie’

Ma vindt dus dat in strafzaken gepleegd door geïntegreerde migranten zwaarder
gestraft zou moeten worden omdat zij vanwege hun jarenlange verblijf in het
‘gastland’ (wat voor hen inmiddels ‘thuisland’ zou moeten zijn) op de hoogte
zouden moeten zijn van de geldende wettelijke voorschriften en normen. Neff
hanteert exact de omgekeerde insteek: volgens haar kunnen ‘geassimileerde’
migranten minder strenge straffen ontvangen dan verdachten die minder lang in
het gastland verblijven. Volgens haar kan op deze manier voorkomen worden
dat de straffen voor geassimileerde en niet-geassimileerde migranten sterk
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variëren.271 Zij baseert deze enigszins curieuze veronderstelling op de uitspraak
United States v. Lipman.272 Lipman, een Jamaicaanse Amerikaan, was na ver-
oordeling wegens een aantal overtredingen uitgezet naar Jamaica. Een paar jaar
later kwam hij illegaal de Verenigde Staten binnen en werd wegens ‘illegal re-
entry’ gearresteerd. In het daaropvolgende strafproces stelde hij dat de rechter
hem een lagere straf zou moeten opleggen (hij was in eerste aanleg veroordeeld
tot 21 maanden gevangenisstraf), omdat hij geen ‘gewone’ illegale migrant was,
maar op basis van zijn ‘culturele assimilatie’ was teruggekomen naar de VS. Hij
was feitelijk een Amerikaan, had in de VS op school gezeten, was getrouwd met
een Amerikaanse en vader van vijf kinderen die de Amerikaanse nationaliteit
genoten. Hij was dan ook niet uit economische motieven teruggekeerd, maar
vanwege zijn kinderen, speciaal voor zijn dochter die het slachtoffer zou zijn
geworden van een zedendelict. In hoger beroep faalde Lipmans verweer, omdat
hij onvoldoende had aangetoond dat zijn culturele assimilatie een reden voor
strafvermindering zou moeten zijn. Het Court of Appeals besliste echter dat
‘culturele assimilatie’ valt onder de factor ‘familie en gemeenschapsbanden’ die
door de Sentencing Guidelines in aanmerking wordt genomen. Op die manier
kan dus in strafverminderende zin rekening worden gehouden met culturele
assimilatie van de verdachte (in het geval van Lipman bestond die assimilatie
eruit dat hij lang in de VS gewoond had, getrouwd was met een Amerikaanse en
kinderen had met de Amerikaanse nationaliteit). Met andere woorden: er kan
strafvermindering zijn voor culturele assimilatie of culturele gelijkvormigheid,
maar niet voor cultureel verschil. Ma introduceert hier dus een cultureel
verweer gebaseerd op culturele gelijkheid, in plaats van op cultureel verschil
(welk verschil juist de grondslag vormt voor de traditionele culturele verweren
die hierboven aan de orde zijn geweest). 

5.8.3  Praktisch belang voor de verdediging 

Hoewel er nogal wat haken en ogen zitten aan het baseren van een cultureel
verweer op de (korte) tijd van verblijf in het gastland, kan dit argument voor de
verdediging wel van belang zijn: als aangetoond kan worden dat een verdachte
nog maar zeer kort in het nieuwe gastland verblijft of zeer geïsoleerd, uitslui-
tend in de eigen gemeenschap leeft. Respondent 21 in antwoord op de vraag of
voor haar de tijd van verblijf van een verdachte in Nederland voor de verdedi-
ging in een culturele strafzaak van belang zou zijn:

R: Voor mijzelf zou een grens zijn om dat (cultureel verweer, MS) aan te voeren als
iemand echt heel kort hier is: nog korter dan een jaar. Maar als iemand hier
langer dan een jaar is en ook de inburgeringcursussen heeft moeten volgen, dan
kun je het wel aanvoeren, maar ik denk niet dat het slaagt. 
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I: Kun je je een situatie voorstellen waarin je wél een cultureel verweer zou
voeren?

R: Ja: als ik een zaak zou krijgen waarbij eerwraak een rol zou spelen. Is het iemand
die ook in Nederland nog is blijven steken in de jaren ’60 of ’70, toen de meeste
buitenlanders hier naar toe kwamen en is hij de Nederlandse taal nog steeds niet
machtig, bevindt hij zich nog steeds in zijn eigen cultuur, ook binnen de eigen
mensen en is in zijn eigen groep zijn naam door het feit helemaal te schande
gemaakt en gaat hij nu gebukt door het leven, dan zou ik het wel doen. 

I: Dat is dus je criterium? Het moet in het voordeel strekken van je cliënt?
R: Dat is mijn criterium. Het moet in het voordeel zijn van mijn cliënt, anders doe

ik het niet. Het zal ook een strafmaatverweer zijn. Het zal hem worden toegere-
kend, want de Nederlandse normen gelden onverkort. Maar dat neemt niet weg
dat er uiteindelijk bij de oplegging van de straf rekening mee gehouden kan
worden. 

5.9  Middenweg 4: cultureel verweer alleen voor vrouwen

Voorstanders van deze oplossing voeren aan dat vrouwen die een beroep doen
op een cultureel verweer hierop meer aanspraak hebben dan mannen, omdat
vrouwen zelf ook slachtoffer zijn van onderdrukkende systemen. Racisme en
seksisme zorgen ervoor dat allochtone vrouwen het slachtoffer worden van
culturele verweren die alleen door gewelddadige mannen worden ingeroepen.273

In deze visie kan een cultureel verweer alleen gevoerd worden wanneer er een
doel van anti-onderdrukking mee gediend is, ter bevordering van de emancipa-
tie van allochtone vrouwen, die zich kunnen verweren tegen processen van
racisme en seksisme. Een nadeel van deze oplossing is dat veelal gebruik zal
(moeten) worden gemaakt van stereotiepe voorstellingen van de vrouwen die
het verweer gebruiken, waarmee op termijn de positieve effecten van het
cultureel verweer ondergraven worden. De intersectionaliteit, die in positieve
zin in § 6.4.5.2 aan de orde is geweest, kan dus ook op een negatieve manier
uitpakken: stereotypen en vooroordelen, beide gevoed door racistische en
seksistische opvattingen worden versterkt weergegeven in rechterlijke uitspra-
ken, waardoor ze voor een toekomstige vrouwelijke, allochtone verdachte nog
moeilijker te doorbreken zijn. Holmquist betoogt op overeenkomstige wijze
naar aanleiding van twee strafzaken tegen Latino vrouwen die verdacht werden
van betrokkenheid bij drugssmokkel en -handel. De enige manier voor deze
vrouwen om aan een buitensporige bestraffing te ontkomen, was door ter
verdediging een stereotiep beeld van ‘de passieve en gehoorzame Latino vrouw’
aan te voeren, die niet op de hoogte is van de bezigheden van haar man, daar
niet naar vraagt en enkel doet wat haar wordt opgedragen. Dit stereotiepe beeld
had de rechter voor ogen toen hij de vrouwen berechtte en hij paste het toe
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vanuit zijn eigen discretionaire bevoegdheid. De vrouwen voerden het niet zelf
(eventueel op manipulatieve wijze) aan, maar het werd hen toegekend.274 

Respondent 48 vertelde over een strafzaak tegen een Indiase vrouw die hij
bijstond. Hier speelde een vergelijkbare situatie als bij de Latino vrouwen: de
echtgenoot van de Indiase vrouw was betrokken bij criminele praktijken en
volgens justitie was de vrouw medepleger omdat zij had gefungeerd als een
soort administratief medewerker, wat inhield dat zij de telefoon aannam en aan
degene aan de andere kant van de lijn instructies die zij eerder van haar
echtgenoot had gekregen, doorgaf. 

Ik heb uiteindelijk moeten bepleiten dat de vrouw een doorgeefluik was. Zij vraagt
haar echtgenoot niet eens waarom het gaat. We hebben ter terechtzitting een pittige
discussie gehad over dit punt. Want wat gebeurt er als de vrouw dom is: dan is
Justitie eerder geneigd dat aan te nemen, maar niet als het gaat om een intelligente
vrouw, want dan had ze het kunnen weten. Maar we hebben gezien, juist weer
vanwege de culturele achtergrond, ook als je intellectueel gezien goed bent onder-
legd, veranderen de sociale waarden en normen niet. Tot mijn vreugde werd het een
vrijspraak.

5.10  Conclusie

In dit hoofdstuk is het Amerikaanse fenomeen van de cultural defense en, wat
in dit boek voor het gemak de Nederlandse tegenhanger wordt genoemd, het
cultureel verweer, aan de orde geweest. Een cultureel verweer houdt in dat de
verdachte van een cultureel delict in het erop volgende strafproces een beroep
doet op zijn culturele achtergrond omdat daarin reden tot strafvermindering of
-uitsluiting te vinden zou zijn. In formele, dat wil zeggen positiefrechtelijke zin
bestaat de figuur niet, noch in het Amerikaanse strafrecht, noch in het Neder-
landse. 

Culturele verweren kunnen onder andere worden onderscheiden in cognitie-
ve en niet-vrije wil verweren. Een cognitief cultureel verweer houdt in dat de
verdachte niet op de hoogte was van de in het gastland geldende wettelijke
normen en voorschriften en uit onwetendheid een strafbaar feit begaan heeft.
Een niet-vrije wil cultureel verweer betekent dat de verdachte een strafbaar feit
heeft begaan, omdat de normen van zijn eigen culturele achtergrond hem
daartoe ‘dwongen’, hoewel hij wel op de hoogte was van de strafwaardigheid
van zijn gedraging. Er was sprake van psychische druk, waardoor de verdachte
niet in staat was zijn wil vrijelijk te bepalen. Dergelijke culturele strafzaken
betreffen meestal ernstige strafbare feiten op het gebied van de levensdelicten
en/of de zeden. Het eventueel toelaten van een cultureel verweer in dergelijke
strafzaken levert tegenstrijdigheden op: aan de ene kant lijkt het verontschuldi-
gen van een verdachte die onder grote emotionele en psychische druk heeft



Cultural defense en cultureel verweer 149

gehandeld en daardoor zijn wil niet in vrijheid heeft kunnen bepalen, aangewe-
zen. In het strafrecht zijn daartoe strafuitsluitingsgronden ontworpen. Aan de
andere kant betreft het ernstige strafbare feiten, waardoor strafvermindering of
zelfs -uitsluiting niet op haar plaats lijkt. Cognitieve culturele strafzaken leveren
in veel mindere mate dergelijke morele dilemma’s omdat daar meestal geen
sprake is van slachtoffers of van gewelddadig gedrag en de verdachte na
eenmaal verontschuldigd te zijn geweest, in het vervolg op de hoogte is van de
geldende norm en die niet meer zal overtreden.

De voorstanders van het toelaten van een cultureel verweer beroepen zich
voornamelijk op het streven naar individuele gerechtigheid, waarbij voor een
straf op maat zoveel mogelijk zou moeten worden aangesloten bij de persoonlij-
ke omstandigheden – inclusief culturele achtergrond – van de verdachte. Een
formeel cultureel verweer draagt bovendien bij aan het bevorderen van een
multiculturele samenleving, omdat op die manier de strafrechtspleging een
weerspiegeling is van de in de samenleving bestaande normen en opvattingen.
Daarnaast zou door het opstellen van een formeel cultureel verweer een einde
kunnen worden gemaakt aan de grote variatie in uitspraken in culturele strafza-
ken. Dit argument geldt vooral voor de Amerikaanse situatie waar rechters een
belangrijke rechtsvormende taak hebben. De gedachte is dat rechters in geval
van een formeel cultureel verweer hun discretie niet meer gebruiken om
culturele informatie buiten beschouwing te laten als ze gedwongen worden die
keus in de uitspraak te verantwoorden.

Tegenstanders van een formeel cultureel verweer baseren zich voornamelijk
op de internationale fundamentele mensenrechten. Volgens hen zijn vooral
vrouwen en kinderen het slachtoffer van een dergelijk verweer. Met het
honoreren van culturele verweren kunnen mannen blijven doorgaan met het
praktiseren van gewelddadige en onderdrukkende culturele tradities. Voor
vrouwen is er geen ontsnappen aan als een cultureel verweer geldend recht
wordt. Bovendien is het begrip ‘cultuur’ te vaag en leidt het toelaten van een
strafverminderend of -uitsluitend beroep daarop tot een situatie van chaos en
anarchie: iedereen kan aanvoeren dat zijn gedrag werd ingegeven door zijn
cultuur, zonder dat te controleren is of een dergelijk beroep terecht is. Die
situatie leidt tot ongelijkheid in de samenleving en tot spanning tussen allochto-
ne en autochtone burgers. Een juridisch argument tegen een formeel cultureel
verweer is dat in de eerste plaats het strafrechtelijke systeem flexibel genoeg is
om tegemoet te komen aan verdachten die een beroep doen op een cultureel
verweer: hen staan immers de bestaande strafuitsluitingsgronden ter beschik-
king. Die zijn open genoeg om ook soelaas te bieden in culturele strafzaken. In
de tweede plaats ondermijnt het toestaan van een cultureel verweer een van de
belangrijkste beginselen van het strafrecht, namelijk het uitgangspunt van
individuele verantwoordelijkheid. Een ‘cultuur’ kan geen strafbare feiten
begaan, laat staan dat ze bestraft kan worden. 

Om een uitweg te vinden uit deze patstelling zijn in de literatuur zogenaam-
de tussenoplossingen geformuleerd, waarbij die van het ‘gedeeltelijke’ culturele
verweer (partial excuse) de meest aangehangen is. Voorstanders van deze visie
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gaan ervan uit dat hoeveel er ook aan te merken is op het formuleren van een
formeel cultureel verweer, die bezwaren geen reden mogen zijn voor het niet
toelaten van culturele informatie in de rechtszaal. Dat zou onrechtvaardig zijn
voor allochtone verdachten. Als de culturele achtergrond in een gedeeltelijk
cultureel verweer aangevoerd wordt, wordt gebruik gemaakt van bestaande
strafuitsluitingsgronden, waarmee veel valkuilen van een formeel cultureel
verweer worden ontweken. 



Hoofdstuk 6

Bewijs- en kwalificatieverweren 
in culturele strafzaken

6.1  Inleiding

In dit hoofdstuk staat de eerste deelvraag centraal van de drie die gaan over de
Nederlandse rechtspositieve situatie met betrekking tot culturele strafzaken. Die
vraag luidt: hoe wordt aan de culturele achtergrond van de verdachte vorm
gegeven op het niveau van de bewijs- en de kwalificatieverweren? Voor het
beantwoorden van deze vraag wordt geput uit relevante jurisprudentie, literatuur
en wetgeving en de antwoorden van de respondenten op de vragen in de
interviews.

De verweren die door de verdediging ter terechtzitting kunnen worden
gevoerd, hangen samen met de vragen die de rechter te beantwoorden heeft
volgens artikel 348/350 Sv. In artikel 348 Sv worden de zogenaamde ‘voorvra-
gen’ behandeld: is de dagvaarding geldig? Is de rechter bevoegd? Is het
openbaar ministerie ontvankelijk? Kan de vervolging zonder schorsing worden
voortgezet? Deze formele vragen zullen in dit hoofdstuk niet aan de orde
komen. De bewijs- en kwalificatieverweren (dit hoofdstuk) en de strafuitslui-
tingsgronden (hoofdstuk 7) sluiten aan op de zogenaamde ‘hoofdvragen’ van
artikel 350 Sv: is het tenlastegelegde bewezen? Is het bewezenverklaarde
strafbaar? Is de verdachte strafbaar? Welke sanctie moet worden opgelegd? De
tweede vraag van artikel 350 Sv, het bewezen zijn van de ten laste gelegde
gedraging, bevat zowel de mogelijkheid van het voeren van een kwalificatiever-
weer (het tenlastegelegde kan niet onder een wettelijke delictsomschrijving
worden gebracht) als het aanvoeren van een rechtvaardigingsgrond (het feit is
bewezen, maar onder de omstandigheden van het geval niet strafbaar). Beide
verweren hebben betrekking op de niet-strafbaarheid van het feit. De niet-
strafbaarheid van de dader komt aan de orde in de derde vraag van artikel 350
Sv, waar het gaat om het vaststellen van de mate van verwijtbaarheid. Deze
vraag wordt in het volgende hoofdstuk besproken. 

In pararaaf 6.2 wordt aan de hand van relevante literatuur en jurisprudentie
uitgelegd wat bewijs- en kwalificatieverweren inhouden. Daarna (§ 6.2.2) ko-
men voorbeelden aan de orde van culturele strafzaken waarin de verdediging
een bewijsverweer voerde ondanks de overduidelijke aanwezigheid van cultu-
rele factoren in het motief van de verdachte(n) en de toedracht van het strafbare
feit. Paragraaf 6.3 behandelt vervolgens verschillende strafzaken waarin de
verdediging juist vanwege de culturele achtergrond van de strafzaak een beroep
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deed op een bewijs- of kwalificatieverweer. In paragraaf 6.3.4 wordt aan de
hand van een vermeende eerwraakkwestie in een Afghaans gezin kritisch ge-
keken naar de huidige jurisprudentie rond de deelnemingsvorm medeplegen.
Zoals eerder is vermeld, biedt het vermeende familieberaad in eerwraaksituaties
voor het openbaar ministerie mogelijkheden niet alleen de dader maar ook
andere betrokkenen te vervolgen. In het betreffende Afghaanse gezin werd een
vrouwelijk familielid vervolgd en veroordeeld wegens medeplegen, hoewel de
verdediging tot in cassatie aanvoerde dat zij vanwege haar ondergeschikte
positie niet vrijelijk haar wil kon bepalen en daarmee niet over het vereiste
opzet beschikte. Het hoofdstuk sluit af met een concluderende paragraaf (§ 6.4).

Voor de volledigheid zij hier nog eens opgemerkt dat waar in dit hoofdstuk
daarover verwarring zou kunnen ontstaan, in de tekst is opgenomen of bepaalde
termen in technisch-juridische, dan wel in algemene zin opgevat moeten
worden.

6.2  Bewijs- en kwalificatieverweren

6.2.1  Inleiding

6.2.1.1  Bewijs van een strafbaar feit
De eerste vraag van artikel 350 Sv luidt: ‘is bewezen dat het feit door de
verdachte is begaan?’ Een bewijsverweer beantwoordt die vraag ontkennend:
het bevat een bewering ter terechtzitting, door of namens de verdachte, waar-
mee bestreden wordt dat de rechter met het voorhanden zijnde bewijsmateriaal
het tenlastegelegde bewezen kan verklaren.1 Dat verweer kan over zoiets
eenvoudigs gaan als het noemen van een verkeerde naam of een verkeerde
locatie in de tenlastelegging. Voor de verdediging geldt de eis dat een bewijs-
verweer in duidelijke termen en het liefst schriftelijk moet zijn gesteld, zodat de
rechter weet dat hij een betoog als een bewijsverweer moet opvatten. De rechter
mag dit echter ook op eigen gelegenheid doen.2 Er zijn verschillende soorten
bewijsverweren, die hier niet allemaal besproken zullen worden, omdat ze voor
culturele strafzaken niet apart van belang zijn. Eén soort bewijsverweren die het
vermelden waard is, wordt gevormd door de zogenaamde betrouwbaarheidsver-
weren, die het gebruik van verklaringen van kroongetuigen, de uitspraken van
een getuige-deskundige of vermeende fouten in de vertaling van processtukken
aanvechten.3

De Hoge Raad heeft in het zogenaamde Poppenspel-arrest4 bepaald dat
wanneer de rechter ondanks een door de verdediging uitdrukkelijk gevoerd
betrouwbaarheidsverweer toch een verklaring van een getuige-deskundige in de
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bewijsvoering wil opnemen, hij hiervoor verantwoording dient af te leggen.
Deze uitspraak van de Hoge Raad is standaardjurisprudentie geworden en is dus
ook op culturele strafzaken van toepassing. Sinds 1 januari 2005 is deze juris-
prudentiële regel wettelijk vastgelegd: aan artikel 359, lid 2 Sv is de volgende
zin toegevoegd: ‘het vonnis geeft, indien de beslissing afwijkt van door de
verdachte dan wel door de officier van justitie uitdrukkelijk onderbouwde
standpunten, in het bijzonder de redenen op die daartoe hebben geleid.’5 Met
andere woorden: de rechter is verplicht een beslissing nader te motiveren indien
zij volgt op een uitdrukkelijk door de verdediging of het openbaar ministerie
gevoerd verweer.6

In een strafzaak waarin de culturele achtergrond heel duidelijk een rol lijkt
te hebben gespeeld en waarin die rol voor de verdachte tot strafvermindering
zou kunnen leiden, wordt vaak (eventueel naast een bewijsverweer) een beroep
gedaan op de rechtvaardigingsgronden en meer nog de schulduitsluitingsgron-
den. Die verdedigingsstrategie is vooral gangbaar als sprake is van bijvoorbeeld
grote angst bij de verdachte of druk vanuit de familie of de omgeving. In het
onderstaande komen bewijsverweren aan de orde die door de verdediging
gevoerd zijn zonder gebruikmaking van (§ 6.2.2) of juist door een beroep te
doen op de culturele achtergrond van een strafzaak (§ 6.3). 

6.2.1.2  Kwalificatie van een strafbaar feit 
De tweede vraag van artikel 350 Sv is: welk strafbaar feit levert het bewezen-
verklaarde op? Het gaat hier om de benaming van een strafbaar feit, of de
kwalificatie.7 De rechter brengt het bewezen verklaarde feit onder een wettelijke
delictsomschrijving.8 De kwalificatie is een expliciete beslissing, die in het
vonnis moet worden weergegeven en verantwoord.9 De verdediging kan tegen
deze kwalificatie opkomen door het voeren van een kwalificatieverweer. Een
verschil tussen een bewijsverweer en een kwalificatieverweer is dat het eerste,
als het slaagt, leidt tot vrijspraak en het tweede tot ontslag van rechtsvervol-
ging.10 Een bewijsbeslissing is een beslissing die de waarheid betreft, een
feitelijke beslissing dus. De kwalificatiebeslissing is een juridische, normatieve
beslissing.11 Voor de kwalificatie van een bepaalde culturele strafbare gedraging
kan het delict schaking als voorbeeld genoemd worden: de vrijheidsbeneming
van een persoon kan bewezen verklaard zijn, maar levert dat ook schaking op?
Het delict schaking houdt immers een specifieke variant op de ‘gewone’
vrijheidsbeneming op. In de volgende paragraaf wordt dit onderwerp aan de
hand van twee voorbeelden nader uitgewerkt. Daar komt ook het voorbeeld aan
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12 En/of van een van de deelnemingsvormen; zie ook noot 14 en 15 hieronder. 
13 Van Eck, 2001, p. 89; Nauta en Werdmölder, 2002, p. 370-372; Wiersinga, 2002, p. 246-247.

De rechtbank in Arnhem veroordeelde een van de verdachten in de zogenaamde Suikerfeest-
moordzaak (zie hierna § 6.2.2.1) wegens medeplegen van moord tot twaalf jaar gevangenis-
straf, onder andere omdat de verdachte en zijn mededader ‘al enige dagen tevoren te kennen
hadden gegeven dat het slachtoffer van het leven beroofd moest worden’. Rb Arnhem 10
oktober 2001, LJN AD4403.

14 Rb Arnhem 11 november 2005, LJN AU5991 (eerwraak vanwege buitenechtelijk kind). Zie
ook de Volkskrant 11 november 2005: ‘Twaalf jaar cel voor eerwraak-moord’. 

15 Zie § 7.3.5 van hoofdstuk 7. 

de orde van de vraag of een geval van eer- of bloedwraak moet worden gekwa-
lificeerd als moord of als doodslag. Het verschil zit hem dan in de aanwezigheid
van ‘voorbedachten rade’, of ‘kalm beraad en rustig overleg’. Voor die beslis-
sing zal de feitelijke toedracht van de strafzaak doorslaggevend zijn. Zoals in
hoofdstuk 2 aan de orde is geweest, zouden eer- en bloedwraakkwesties vaak
gepaard gaan met een familieberaad. Een dergelijke ‘vergadering’ waarbij de
belangrijkste familieleden aanwezig zijn, kan dan doorslaggevend zijn voor het
bewezen achten van voorbedachten rade,12 omdat aannemelijk wordt dat er
enige tijd heeft gezeten tussen het nemen van het besluit en het uitvoeren ervan,
welke tijd de verdachte niet heeft gebruikt om van zijn plan af te zien.13 Een
vergelijkbare redenering werd gevolgd door de Arnhemse rechtbank die een
tweeëntwintigjarige Irakese man tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeelde
wegens moord op zijn achttienjarige zuster. De vrouw woonde sinds haar zesde
jaar in Nederland en had een relatie met een niet-moslim. Uit deze relatie was
niet lang voor de moord een dochter geboren. Voor de verdachte was dit niet te
verkroppen. Hij bedreigde zijn zus en haar vriend met de dood, waarop de
vrouw aangifte deed bij de politie en onderdook. Twee weken later hoorde ze
van een tante dat de familie het kind had geaccepteerd en dat ze zich niet meer
hoefde schuil te houden. Dat was een valstrik: toen de vrouw bij haar tante op
bezoek kwam, stak haar broer haar zestien keer met een mes, waarop zij
overleed. De verdachte verklaarde dat hij zijn zus in een opwelling had gedood
en zonder voorafgaand overleg met de familie in Irak. De rechtbank achtte die
verklaring ongeloofwaardig, nu uit het opsporingsonderzoek gebleken was dat
de verdachte kort voor de dodelijke steekpartij in korte tijd 54 keer met zijn
oudste broer in Irak had gebeld. Bovendien waren er getuigen die verklaard
hadden dat de verdachte door zijn broer was geïnstrueerd deze eerwraak te
plegen.14 

Dezelfde insteek voor het hechten van waarde aan het familieberaad in
eerwraakzaken ligt ten grondslag aan het vervolgen van familieleden van een
vermeende eerwraakpleger op grond van medeplegen. Een voorbeeld daarvan
is de zogenaamde eerwraak te Alblasserdam.15 Het OM vervolgde wegens
medeplegen zes familieleden van een man die de minnaar van zijn schoonzusje
had neergeschoten. Drie familieleden stonden terecht. Uiteindelijk werd de
schutter tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. De vader van het schoonzusje
kreeg een jaar gevangenisstraf, omdat hij zijn dochter nadat haar relatie met het
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16 Gerechtshof Arnhem, 5 september 2002, LJN AE7332, en AE7333. 
17 Hiermee lijkt het hof te refereren aan de culturele betekenis die een oudste broer kan hebben

in familieaangelegenheden: hij kan degene zijn die de belangrijke beslissingen in een gezin
neemt, vooral als er geen (groot)vader (meer) is. Zie Van Eck, 2001, p. 24 e.v.

18 Een derde broer, die niet gestoken had maar wel bij de steekpartij aanwezig was, werd reeds
in eerste aanleg vrijgesproken, zie Rb Arnhem, 10 oktober 2001, LJN AD4408 (Suikerfeest-
moord ‘broer 3’). 

latere slachtoffer bekend werd, in huis had opgesloten. Een ander voorbeeld is
de Ouderkerkse eerwraakzaak waar een zestienjarig Afghaans meisje vermoede-
lijk door haar vader werd gewurgd. Via de juridische constructie van mede-
plegen werd moeder als verdachte aangemerkt. Op deze strafzaak is kritiek te
formuleren omdat van moeder gezegd kan worden dat zij als traditioneel
Afghaanse vrouw weinig tot niets in te brengen had in de familiestructuur, ook
niet toen door haar echtgenoot en diens oudste broer besloten werd dat het
meisje gedood moest worden. Deze strafzaak wordt uitgebreid behandeld in
paragraaf 6.3.4.

6.2.2  Bewijsverweer zonder gebruikmaking van culturele achtergrond

6.2.2.1  Eerwraak

Suikerfeestmoord
Er zijn voorbeelden van culturele strafzaken waarin de culturele achtergrond
duidelijk een rol heeft gespeeld, maar waarin door de verdediging een ‘neutraal’
bewijsverweer werd gevoerd, waarin niet naar de culturele achtergrond werd
verwezen. Zo was er in de zogenaamde Suikerfeestmoord volgens het Arnhem-
se hof sprake van een eerwraaksituatie. In deze zaak werd een Iraaks-Koerdi-
sche jonge vrouw met tientallen messteken om het leven gebracht. Het slachtof-
fer wilde scheiden van haar echtgenoot. Volgens haar man en zijn broers had zij
inmiddels een relatie met een andere man en vanwege dat gedrag zou ze de eer
van de familie hebben geschonden. De raadsman van een van de verdachten
richtte zich niet op deze culturele factor, maar baseerde de verdediging op een
technisch bewijsverweer in verband met op de plaats delict aangetroffen cel-
materiaal, dat erop zou wijzen dat een ander dan de verdachte(n) de dodelijke
messteken had toegebracht.16 Het hof achtte echter de bewijsmiddelen voldoen-
de wettig en overtuigend. Volgens het hof was de oudste broer degene die de
beslissingen nam over familieaangelegenheden.17 Hij was ook degene die een
‘familieberaad’ (een tweetal gesprekken met zijn twee broers en met vader in
het land van herkomst) belegde vanwege de gewenste scheiding. Zeer waar-
schijnlijk is tijdens deze gesprekken besloten de vrouw te doden. Twee van de
broers zijn vervolgd en beide conform de eis van de advocaat-generaal door het
Arnhemse hof vanwege medeplegen van moord veroordeeld tot veertien jaar
gevangenisstraf.18 Het hof motiveerde de straf als volgt:
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19 Noch uit de uitspraken in eerste aanleg, noch uit de betreffende arresten wordt duidelijk of
het openbaar ministerie wellicht de culturele achtergrond (en de strafverzwarende werking
ervan) in deze strafzaak heeft ingebracht. 

20 Rb Alkmaar 11 juli 2002, LJN AE5194.

‘Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen – en
vindt daarin de redenen die tot de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
van na te melden duur leiden – dat verdachte en zijn mededaders handelend uit
‘eerwraak’ een jonge vrouw van het leven hebben beroofd. Het slachtoffer wilde
scheiden van verdachte en binnen de familie van verdachte werd verondersteld dat
zij een nieuwe relatie was aangegaan. Dit werd door verdachte en zijn familie
ervaren als een inbreuk op de familie-eer. Teneinde de “eer” van verdachte en zijn
familie te herwinnen, werd besloten dat het slachtoffer moest worden vermoord
(…). Zo de culturele achtergrond van verdachte al strafverminderend zou kunnen
werken, wordt dit tenietgedaan door het belang van de generaalpreventieve werking
van de straf (mijn cursief, MS). Verdachte dient gedurende een lange tijd niet in de
maatschappij terug te keren.’

Door de verdediging werd dus niet gerept over de culturele achtergrond van de
zaak, maar de rechter noemt die achtergrond expliciet,19 zij het niet bij de
bewijsvraag, en ontleent aan het arrest een generaalpreventieve werking. 

Uit de antwoorden van de respondenten wordt duidelijk dat advocaten niet
ingaan op de culturele achtergrond van de strafzaak als hun cliënt daarbij niet
gebaat is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij bepaalde delicten, zoals diefstal,
waar de aanwezigheid van de culturele achtergrond geen directe invloed hoeft
te hebben op de mate van verwijtbaarheid aan de verdachte. Bij levensdelicten
kan de culturele achtergrond wel een dergelijke rol spelen, zoals eerder al werd
betoogd: bij dramatische gebeurtenissen in de familiesfeer kan sprake zijn van
grote druk op de verdachte, die een strafverminderende werking kan hebben.
Overigens zijn advocaten ook in dergelijke strafzaken terughoudend met het
aanvoeren van cultuur als verzachtende omstandigheid, omdat ze vrezen dat de
rechter niet naar uitweidingen over de culturele achtergrond wil luisteren of
zelfs geïrriteerd raakt als door de verdediging op die achtergrond een beroep
wordt gedaan. Een advocaat vertelde dat hij een dergelijke ‘verharding’ bij de
rechterlijke macht duidelijk herkende na de aanslagen van 11 september 2001.

Eerwraak te Heiloo
Een tweede voorbeeld van een bewijsverweer in een strafzaak die duidelijk een
culturele achtergrond had, is de Heiloose eerwraakzaak,20 waar twee Koeweitse
broers, Ali en Issa Saud B., hun zuster Aisha doodden omdat zij vonden dat zij
door haar gedrag (onder andere zich te westers kleden en het hebben van een of
meer Nederlands vriendjes) de familie te schande had gemaakt. Vader Saud B.,
volgens de raadsman van de oudste zoon een moderne man, was sinds 1997 als
politiek vluchteling in Nederland, de rest van het gezin was in 1999 gevolgd.
De verdediging van de oudste broer was gebaseerd op de stelling dat hij niet het
vereiste opzet had op de dood van zijn zuster, hij wilde haar alleen bang maken.
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21 Gerechtshof Amsterdam, 21 januari 2003, LJN AF5955 en AF5956. 
22 Plaatsing in een instelling voor jeugdigen, ook wel ‘jeugd-tbs’ genoemd. Een PIJ-maatregel

wordt opgelegd als een jongere een delict heeft gepleegd vanwege een ontwikkelingsstoor-
nis. De PIJ-maatregel richt zich op heropvoeding en behandeling van de betrokkene. De
maatregel wordt in eerste instantie voor twee jaar opgelegd; de maximumduur is zes jaar. Zie
de artikelen 77h lid 4 sub a jo 77s, 77t Sr. 

23 Zie ook ‘Aisha werd te westers. Dus moest ze dood’ in Nieuwe Revu nr. 6, 2003, p. 48-52.
24 Vgl. Van Eck, 2001, p. 89 e.v.
25 Gerechtshof Amsterdam, 21 januari 2003, LJN AF5956.

Hij was niet degene geweest die het meisje had gestoken, dat had zijn jongere
broertje gedaan, althans zo verklaarde hij en ook zijn familie. Omdat de ver-
dediging op deze manier was ingericht, koos de advocaat van de oudste zoon
ervoor de culturele achtergrond van het gebeuren niet in de verdediging te
betrekken. Hij vreesde dat het inroepen van het eerwraakmotief juist de
voorbedachte rade op de dood van het meisje zou onderbouwen, omdat een
eerwraak meestal een hoge mate van planning kent. 

De Alkmaarse rechtbank veroordeelde de toen negentienjarige Ali wegens
medeplegen van doodslag tot zes jaar gevangenisstraf. In het vonnis is over de
culturele achtergrond van deze strafzaak niets terug te vinden. De rechtbank
maakt melding van het feit dat uit de stukken naar voren komt dat er binnen het
gezin al langere tijd problemen bestonden rond het gedrag van het slachtoffer,
dat vooral door broer Issa als onzedelijk en onacceptabel werd ervaren. In hoger
beroep werden de jongens door het hof Amsterdam21 wegens moord veroor-
deeld tot respectievelijk acht jaar gevangenisstraf en achttien maanden jeugdde-
tentie met PIJ.22 Volgens het hof is de jongste broer (destijds zeventien jaar oud)
bewust als dader door de familie naar voren geschoven, omdat hij een lagere
straf zou krijgen dan zijn meerderjarige broer. Overleg hierover zou hebben
plaatsgevonden in de veertig minuten die verstreken tussen het neersteken van
Aisha en het bellen van de politie.23 Bovendien was er in de periode vooraf-
gaande aan de steekpartij een familieberaad gehouden omtrent het gedrag van
Aisha en was besloten dat zij huisarrest zou krijgen. Ook dat familieberaad kan
worden beschouwd als een aanwijzing voor een eerwraakmotief.24 In het arrest
van het gerechtshof te Amsterdam25 in de strafzaak tegen de jongste broer, is in
de rapportage van de forensische gedragsdeskundigen een verwijzing te vinden
naar de culturele achtergrond van de verdachte: 

‘Er bestaat een gerede kans op recidive van een geweldsdelict, met name in de
relationele sfeer (…) Dit maakt dat hij (Issa, MS), ook in een eventuele toekomstige
partnerrelatie, opnieuw tegen dezelfde hindernissen zal oplopen als welke hij in de
relatie met zijn zus heeft ervaren, zeker wanneer hij in de rigiditeit blijft hangen van
de zich star toegeëigende normen en waarden van de eigen culturele achtergrond en
traditie. Met name wanneer hij in zijn rol als man zich arrogant bejegend zal voelen
door een vrouw, is het denkbaar dat hij opnieuw tot een ernstig geweldsdelict komt.’
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26 Het bleek te gaan om een brua-ritueel. Brua is de aanduiding voor zwarte magie op de
Antillen (Van Wetering, 2003, p. 92). Zie voor een voorbeeld van een Italiaanse man die
tijdens een aanval van bezetenheid een zes maanden oud kind doodde, van wie hij beweerde
dat ze door de duivel werd bezeten, Ferracuti en DeMarco, 2004. Zie voor voorbeelden van
Mexicaanse migranten in de VS die gewelddadige rituelen uitvoeren ten behoeve van de
opvoeding van kinderen Futterman, 2003. Zie voor voorbeelden van gebedsgenezing bij
protestante Amerikanen Terhune, 1997, p. 152-192. In paragraaf 7.3.11 van hoofdstuk 7
komen meer voorbeelden aan de orde van verdachten die een beroep doen op bezetenheid ten
tijde van het begaan van het delict. 

27 Zie o.a. De Telegraaf 16 april 2002: ‘Daartje werd slachtoffer voodooritueel moeder’, 15 mei
2002: ‘Gedood meisje slachtoffer voodooritueel’ en 16 mei 2002: ‘Voodoo werd Daartje (5)
fataal’; Dagblad van het Noorden 16 mei 2002: ‘Ritueel werd de 5-jarige Daartje op 13 april
fataal’.

Overigens is in de arresten van het hof niets terug te vinden met betrekking tot
de culturele achtergrond van de beide broers. Ook de raadsvrouw van de jongste
van de twee verdachten gaf aan dat ze twijfelde over de verklarende waarde van
de culturele achtergrond van deze zaak. Zij zocht de oorzaak voor het geweld-
dadige gedrag van haar cliënt veeleer in zijn psychische gesteldheid en over-
woog dat de zaak ook kon worden gekwalificeerd als een ernstig uit de hand
gelopen familieruzie. Dat zou voor de juridische kwalificatie van de feiten een
gunstiger resultaat kunnen hebben voor haar cliënt. Respondent 20:

Het leek me niet heel verstandig om daar (de vermeende eerwraaksituatie, MS) erg
op in te gaan, omdat die eerwraak natuurlijk niet meteen duidelijk is. Bovendien is
het niet zo dat als je zegt: ‘er is sprake van eerwraak en dat komt door zijn cultuur’,
je een lagere straf krijgt. Volgens mij is het alleen maar zo dat je een bepaald
oogmerk dan veel beter kunt aantonen, in het kader van bijvoorbeeld moord. 

De hoogte van de straf werd gemotiveerd met algemene overwegingen over de
ernst van deze onherroepelijke daad, die onrust en angst heeft teweeggebracht
in de samenleving en waarop de hoogst mogelijke straf staat. Opvallend in deze
zaak is dat de rechtbank voorbedachte raad niet bewezen achtte, maar het hof
wel en voor de aannemelijkheid van die voorbedachte raad een familieoverleg
bewezen achtte, dat zou hebben plaatsgevonden niet voordat het meisje werd
gedood, maar nadat dit was gebeurd. 

6.2.2.2  Bruaritueel
In deze strafzaak werd een vijfjarig meisje genaamd Daartje, in april 2002 dood
aangetroffen in de woning van haar moeder. De moeder en een vriendin werden
aangehouden als verdachten van het doden van het kind. Al snel verschenen in
de kranten berichten over de achtergrond van de zaak en werd er gesproken
over een ‘voodooritueel’26 waarvan Daartje het slachtoffer zou zijn geworden.
De twee vrouwen (de moeder van Antilliaanse afkomst, haar vriendin afkomstig
van de Dominicaanse Republiek) zouden hebben gedacht dat het kind zou lijden
aan een boze geest die uitgedreven moest worden.27 
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28 Zie voor eenzelfde soort redenering Futterman, 2003, p. 512-514: een ouder die zijn kind
medische hulp onthoudt en in plaats daarvan ervoor kiest volksgeneeskunst toe te passen,
brengt, ongeacht de culturele achtergrond van het gebeuren, het kind fysieke en emotionele
schade toe. 

29 Rb Groningen 28 januari 2003, LJN AF3426 en LJN AF3437. Zie ook De Telegraaf 8 juli
2003: ‘Rechtbank geeft verdachte voodoomoord dringend advies’. 

30 Zie hierover hoofdstuk 8, § 8.2.5.3 

De beide vrouwen stonden tijdens dezelfde zitting terecht. Hen werd
medeplegen van doodslag, dan wel zware mishandeling de dood ten gevolge
hebbend, dan wel een kind in hulpeloze toestand brengen ten laste gelegd. Vol-
gens de raadsman van de moeder had de verdachte geen opzet gehad op haar
handelen. Volgens het rapport van het Pieter Baan Centrum was er tijdens het
begaan van het delict bij de beide vrouwen geen sprake van doelgericht
handelen vanwege de psychische toestand van de moeder en haar culturele
achtergrond. 

Tijdens de terechtzitting bleek dat de doodsoorzaak van Daartje niet on-
omstotelijk was komen vast te staan. Sectie had uitgewezen dat het meisje was
overleden als gevolg van een combinatie van bloedvergiftiging en de inwerking
van uitwendig stomp geweld. Dit geweld had er in bestaan dat moeder en haar
vriendin gewelddadige rituelen op het meisje hadden uitgevoerd om de kwade
geest te verdrijven. Het meisje was vastgebonden en de twee vrouwen hadden
op haar gesprongen. De raadsman voerde ter verdediging aan dat vanwege de
onduidelijke doodsoorzaak niet gesproken kon worden van causaliteit tussen het
uitvoeren van het bruaritueel en de dood van het meisje. Zij kon onder andere
ook zijn overleden aan een beginnende hersenvliesontsteking die na sectie bij
haar werd vastgesteld. Volgens de rechtbank was de causaliteit wel aantoon-
baar: het geweld dat de verdachten op het kind hadden uitgeoefend was van een
zodanige aard, dat de dood van Daartje redelijkerwijs als gevolg van dat
handelen aan de verdachten kon worden toegerekend.28 De vriendin werd
wegens medeplegen van doodslag veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de
duur van drie jaar. De moeder kreeg eveneens een gevangenisstraf van drie jaar
opgelegd, plus tbs met voorwaarden, namelijk dat zij zich niet meer met het
bruageloof zou inlaten. De rechtbank vreesde namelijk dat moeder wederom
een gevaar voor anderen zou kunnen opleveren, omdat zij ter terechtzitting te
kennen had gegeven dat zij het bruageloof niet had afgezworen.29 Deze voor-
waardelijke veroordeling door de rechtbank is opmerkelijk omdat de rechter
zich hier actief mengt in het geloofsleven van de verdachte, wat op gespannen
voet staat met de zogenaamde interpretatieve terughoudendheid30 die de rechter
van oudsher inneemt wanneer het gaat om verdachten die een overtuigingsdelict
begaan en die voortvloeit uit het bepaalde in artikel 14c, lid 3 Sr. Hier staat ver-
meld dat indien op basis van artikel 14a Sr een gevangenisstraf wordt opgelegd
met bijzondere voorwaarden, die voorwaarden de vrijheid van de veroordeelde
zijn godsdienst of levensovertuiging te belijden, niet mogen beperken. 
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31 Gerechtshof Leeuwarden, 5 november 2003, LJN AN7321.
32 De meeste, omdat er voorbeelden zijn van culturele delicten die met geldelijk gewin te

maken hebben zoals ondergronds bankieren (‘hawala’) dat voorkomt bij Afrikaanse migran-
ten, zie Ballard, 2003 en Passas, 1999.

De moeder ging niet tegen de uitspraak in beroep, haar vriendin wel. Zij
werd door het hof te Leeuwarden veroordeeld wegens medeplegen van opzette-
lijk een ander in een hulpeloze toestand brengen of laten (artikel 255 Sr) en
subsidiair medeplegen van mishandeling, de dood ten gevolge hebbend (artikel
302, lid 2 Sr). Het hof achtte, anders dan de Groningse rechtbank, medeplegen
van doodslag niet bewezen. De vriendin werd veroordeeld tot achttien maanden
gevangenisstraf.31 De raadsman van de vriendin deed voor het hof ook een
beroep op psychische overmacht, omdat de vriendin onder ‘immense druk’ van
de moeder had gestaan. Volgens de raadsman had de culturele achtergrond van
deze zaak de geestelijke weerstand van de vriendin nog verder doen afnemen.
Het hof erkende dat de vriendin onder grote druk van de moeder had gestaan en
dat kon worden gesproken van apathie en willoosheid zowel bij de vriendin als
bij de moeder. Het hof stelde vast dat de moeder het initiatief tot het uitdrijven
van de geest bij Daartje had genomen, maar dat ook de vriendin daarin een
zelfstandige rol had gespeeld. Daarmee werd het beroep op psychische over-
macht verworpen. 

De verdediging voerde in deze zaak een bewijsverweer zonder gebruikma-
king van de culturele achtergrond: het stond niet vast dat Daartje was overleden
aan de gevolgen van het bruaritueel. Zij had ook kunnen overlijden aan de
beginnende hersenvliesontsteking die bij autopsie was geconstateerd. In het
subsidiaire verweer, waar de verdediging een beroep deed op psychische
overmacht, kwam de culturele achtergrond juist wel aan de orde: de beide
vrouwen waren in een soort folie à deux geraakt, veroorzaakt door het bruaritu-
eel.

6.2.3  Conclusie

De verdediging kan goede redenen hebben om ondanks de duidelijke aanwezig-
heid van een culturele achtergrond in een strafzaak, in de verdediging ervoor te
kiezen over deze achtergrond niet te reppen. Sommige strafbare feiten, zoals de
meeste vermogensdelicten32 lenen zich hoe dan ook niet voor het expliciet be-
noemen van de cultuur van de verdachte. Andere strafbare feiten, zoals levens-
delicten, geven meer reden om de culturele achtergrond aan te voeren, zeker
wanneer sprake is van een familiedrama waarin de verdachte onder grote druk
heeft gehandeld. Maar zelfs in dergelijke zaken kiest de verdediging er soms
toch voor om geen strafverminderend beroep op de culturele achtergrond te
doen. De redenen hiervoor zijn verschillend. Als in een strafzaak duidelijk een
bewijskwestie speelt, kan de verdediging ervoor kiezen te pleiten voor vrij-
spraak van de verdachte. Een voorbeeld hiervan is de strafzaak tegen de moeder
en vriendin van Daartje Fransisca, waarin de verdediging stelde dat het meisje
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33 Vgl. HR 27 juni 2000, NJ 2000, 605.

niet aan de gevolgen van een bruaritueel was overleden, maar aan een begin-
nende hersenvliesontsteking. In de zogenaamde Suikerfeestmoordzaak, waar
mogelijk sprake was van eerwraak, voerde de verdediging aan dat een van de
twee verdachten vrijgesproken diende te worden van het medeplegen van moord
omdat niet bewezen kon worden dat hij in de woning van het slachtoffer aan-
wezig was geweest. Bovendien was in de woning celmateriaal aangetroffen dat
niet van een van de verdachten was. In de strafzaak Eerwraak te Heiloo koos de
verdediging ervoor om te pleiten voor doodslag en de culturele achtergrond van
de zaak niet te noemen, omdat anders moord gemakkelijker bewezen kon
worden. 

Ook al laat de verdediging de culturele achtergrond van de verdachte
bewust buiten beschouwing, de rechter kan in de uitspraak toch expliciet
melding maken van die achtergrond. In de Suikerfeestmoordzaak zag het hof te
Arnhem in die culturele achtergrond reden om de generaalpreventieve werking
van de straf te benadrukken: dergelijk gedrag kan in Nederland niet worden
getolereerd. 

6.3  Bewijs- of kwalificatieverweer vanwege culturele achtergrond

6.3.1  Inleiding 

Voor de verdediging kan in de culturele achtergrond van een strafzaak soms een
aanknopingspunt gevonden worden om (een gedeelte van) de tenlastelegging te
ontkrachten. Respondent 41 vertelde over een strafzaak tegen een Molukse man
die ervan werd verdacht zijn drie kinderen om het leven te hebben gebracht. Ter
terechtzitting ging het om de vraag of sprake was van moord of van doodslag.
Het openbaar ministerie ging uit van moord. De raadsman van de Molukse man
voerde aan dat sprake was van doodslag, omdat zijn cliënt verpleegkundige in
een verzorgingshuis voor Molukse bejaarden was. Daar had hij veel te maken
met Molukkers die stierven en de rituelen die bij het overlijden werden uitge-
voerd. Een van die rituelen hield in dat de overledene gekleed zou worden in
smetteloos wit ondergoed, zwarte schoenen, witte kousen, nette bovenkleding
en als het even kon, witte handschoenen. De verdachte kende die rituelen goed
en maakte daarvan gebruik bij zijn verpleegkundige werkzaamheden, maar de
kinderen van de man waren aangetroffen in een samenraapsel van kleding. Die
wetenschap legde de advocaat ten grondslag aan zijn pleidooi dat hier geen
sprake was van voorbedachten rade maar van een handeling in een opwelling.
Toch achtte de rechtbank voorbedachten rade aanwezig, omdat de man tijd had
gehad zich te beraden op zijn besluit en gelegenheid had gehad na te denken
over de gevolgen daarvan en zich daarvan rekenschap te geven.33 De man werd
veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf. 
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34 HR 1 februari 1977, NJ 1977, 563 (Leidse bloedwraak). 
35 Er werd ook een door de verdachte ter zitting van het hof afgelegde verklaring gebruikt, maar

die is niet in het arrest opgenomen. Blijkbaar heeft de verdachte in die verklaring iets gezegd
over het ‘kalm beraad en rustig overleg’. De advocaat-generaal Remmelink verwijst naar
deze verklaring in zijn conclusie: ‘Anderzijds (nl. afgezien van de omstandigheid dat het hof
niets heeft vastgesteld omtrent de door de verdediging aangevoerde factoren, MS) zou het
hof ook onder deze omstandigheden (…) op grond van de gebezigde bewijsmiddelen,
waarbij derhalve te dezen gedacht moet worden aan req. verklaring ter zitting van het hof
hebben kunnen afleiden, dat req. zich tevoren rekenschap heeft kunnen geven van zijn daad
en niet heeft gehandeld in een plotselinge opwelling’.

36 Verkort vonnis Rb ’s-Hertogenbosch 10 september 2002, niet gepubliceerd. Reconstructie op
basis van de uitspraak en een interview met de advocaat van de verdachte. 

In een vermeende bloedwraakzaak die speelde in de jaren ’70 van de vorige
eeuw zag de raadsman van een twintigjarige jongen die verdacht werd van het
doodschieten van de verkrachter van zijn zusje, eveneens in de culturele
achtergrond een reden om de ten laste gelegde moord te veranderen in doodslag.
Volgens de raadsman was er geen sprake van ‘kalm beraad en rustig overleg’
bij zijn cliënt op het moment dat hij het slachtoffer neerschoot. De jongen zou
onder druk hebben gestaan van familieleden en derden, die er belang bij hadden
dat de familie-eer gezuiverd werd. Overigens was er volgens de raadsman ook
door de familieleden onderling geen plan gemaakt voor de gewenste eerwraak.
Hij voerde dan ook aan dat zijn cliënt in een opwelling gehandeld had en dat er
hoogstens sprake kon zijn van doodslag. Zowel de rechtbank als het hof
veroordeelde de jongen tot zes jaar gevangenisstraf (de eis van het OM bedroeg
respectievelijk twaalf jaar en drie jaar gevangenisstraf). De zaak voerde tot aan
de Hoge Raad.34 Die oordeelde dat de voorbedachten raad terecht door het hof
afgeleid was uit de (onder andere)35 tot het bewijs gebezigde verklaringen van
een op de plaats delict aanwezige persoon. De ooggetuige had verklaard dat hij
had gezien dat de verdachte het slachtoffer zeer kalm en van dichtbij door het
hoofd had geschoten. Vervolgens had deze getuige de aangehouden verdachte
aangewezen als de schutter. Volgens de Hoge Raad kon het hof op grond van de
bewijsmiddelen aannemen dat de aanslag op het slachtoffer het gevolg was
geweest van een enige tijd tevoren door de verdachte dienaangaande genomen
besluit en dat de verdachte had nagedacht over en zich rekenschap had gegeven
van de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad. Verder overweegt
de Hoge Raad dat als het plan van de verdachte het resultaat zou zijn geweest
van de door de verdediging aangedragen factoren – waaromtrent het hof niets
had vastgesteld – dat niet aan het oordeel van het hof in de weg had te hoeven
staan. Met andere woorden: ook al handelde de verdachte onder druk van zijn
familie door de verkrachter van zijn zusje dood te schieten, dan nog zou er
sprake kunnen zijn van kalm beraad en rustig overleg en daarmee van moord.

In een Brabantse eerwraakzaak voerde de verdediging eveneens aan dat
geen sprake was van moord maar van doodslag. Op 10 september 2002 stond
een Turkse man terecht voor de arrondissementsrechtbank te Den Bosch.36 Hij
werd ervan verdacht zijn ex-vrouw te hebben doodgeschoten. De een na jongste
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dochter van de verdachte zou door een Turkse leraar seksueel zijn misbruikt.
Van dat misbruik was aangifte gedaan door de verdachte. Die aangifte leidde
ertoe dat de betreffende leraar werd veroordeeld tot een werkstraf. De verdachte
was over de gang van zaken, vooral over de strafmaat, teleurgesteld (hij had een
lange gevangenisstraf verwacht), maar legde zich er bij neer. 

De verdachte werd echter door zijn schoonfamilie onder druk gezet om de
zaak alsnog door middel van eigenrichting op te lossen: ook voor hen stond de
werkstraf in geen verhouding tot de ernst van de beschuldiging. De verdachte
had niet voor eigenrichting gekozen, maar voor de reguliere juridische procedu-
re en daarmee werd hij niet meer voor vol aangezien door zijn familie. Daarbij
kwam dat hij een eenvoudige fabrieksarbeider was en veel minder aanzien
genoot in de Turkse gemeenschap dan de betreffende Turkse leraar. Vanuit de
Turkse gemeenschap werd evenwel druk op de verdachte uitgeoefend de
aangifte tegen de leraar in te trekken. Daarmee kwam de verdachte dus tussen
twee vuren staan: aan de ene kant zijn eigen (schoon)familie die hem onder
druk zette de familie-eer te redden door de leraar eigenhandig ‘een lesje te
leren’ en aan de andere kant de (groot)familie van de leraar die haar macht
aanwendde om de hele geschiedenis in de doofpot te stoppen. 

Volgens de raadsvrouw van de verdachte had hij vanwege zijn besluiteloos-
heid al zijn aanzien verloren, zowel binnen de Turkse gemeenschap als ten
aanzien van zijn vrouw en haar familie. Hij werd openlijk vernederd en
geslagen door zijn vrouw en zijn dochters. Uiteindelijk kwam er een echtschei-
ding tot stand tussen de verdachte en zijn vrouw, maar de dochters bleven hun
vader beledigen. Op een gegeven moment sloegen toen de stoppen door bij de
verdachte. Volgens het vonnis had de verdachte verklaard dat hij ‘het besluit
had genomen om niet langer met zich te laten sollen en een daad te stellen’. Hij
ging naar de woning van de moeder, waar de zaak escaleerde: de voordeur werd
opengemaakt door een kind dat de verdachte niet herkende. In huis werd hij niet
serieus genomen door zijn vrouw en dochters. Hij heeft toen zijn vrouw op de
knieën gedwongen en haar door het hoofd geschoten. De vrouw is daaraan
overleden. De man had zich vervolgens zelf bij de politie aangegeven. Hij was
een bekende van de politie, omdat hij van alle geweldplegingen tegen hem door
zijn vrouw en kinderen en door andere leden van de Turkse gemeenschap,
aangifte had gedaan. Die aangiftes zetten zijn verdediging kracht bij. De
advocaat (respondent 9) van de man vertelde over haar ervaringen tijdens de
behandeling van de zaak ter terechtzitting: 

Ik heb die toedracht tot het delict ook gebruikt in mijn verdediging. Ik vond dat er
geen sprake was van moord, maar van doodslag. De officier van justitie ging uit van
moord. Er is op de zitting uitgebreid stilgestaan bij de omstandigheden. De recht-
bank heeft ook laten meewegen wat er gebeurd is, daarvan ben ik overtuigd. De
straf was anders veel hoger geweest. Je krijgt normaliter veel meer straf als je je
vrouw door het hoofd schiet waar de kinderen bij zijn. 
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De man werd wegens moord veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en tbs en
dwangverpleging van overheidswege.37 De eis van de officier van justitie was
acht jaar gevangenisstraf. In het vonnis wordt een aantal impliciete overwegin-
gen met betrekking tot de culturele achtergrond van deze strafzaak gemaakt.
Ook acht de rechtbank van belang dat de verdachte een zeer moeilijke periode
rug heeft doorstaan tijdens en na de strafzaak tegen de leraar. Aan de andere
kant is de rechtbank van oordeel dat in verband met een ‘juiste normhandha-
ving’ niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of
geringere straf dan een vrijheidsbenemende gevangenisstraf van zes jaar. De
rechtbank overweegt:

‘Het is de rechtbank niet ontgaan dat de afgelopen jaren de fundamenten onder
verdachtes bestaan zijn weggeslagen (…). Aan verdachtes visie dient op dit punt
zeker gewicht te worden toegekend. (…) Verdachte heeft het slachtoffer in haar
eigen woning ten overstaan van twee van hun beider kinderen van dichtbij door het
hoofd geschoten. Aldus heeft verdachte het misdrijf begaan dat in de Nederlandse
rechtsorde (en ook elders) pleegt te worden beschouwd als het ernstigste commune
misdrijf. De strafrechtelijke reactie moet daarmee in overeenstemming zijn (mijn
cursief, MS).’

6.3.2  Schaking

6.3.2.1  Bezit 
Schaking is strafbaar gesteld in artikel 281 Sr: ‘als schuldig aan schaking wordt
gestraft (…) hij die een minderjarige vrouw, zonder de wil van haar ouders of
voogden doch met haar toestemming wegvoert, met het oogmerk om zich haar
bezit in of buiten echt te verzekeren’. De bepaling leek haar tijd overleefd te
hebben, maar is met de komst van migranten (met name Turkse mannen en hun
gezinnen) opnieuw actueel geworden.38 Turkse jongens en meisjes die een
huwelijk willen afdwingen, doen dat zo nu en dan door middel van schaking.
Ook wordt schaking wel gebruikt als een middel om voor een illegale migrant
een verblijfsvergunning te verkrijgen, door hem te laten trouwen met een legaal
in Nederland verblijvend meisje. In ieder geval voor Turkse migranten was deze
strategie een bekend verschijnsel.39 Het is onduidelijk hoeveel schakingen per
jaar in Nederland plaatsvinden.40 

Schaking kent een zeker ‘zedelijk aspect’, waarmee het zich onderscheidt
van bijvoorbeeld verkrachting of mensenroof. De schaker en ‘het slachtoffer’
(tussen aanhalingstekens wanneer het meisje vrijwillig meegaat) hebben de
bedoeling een verbintenis, een huwelijk te sluiten.41 In de eerste helft van 1990
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kreeg de Hoge Raad twee maal te maken met een schakingszaak. De eerste
uitspraak dateert van 27 februari 1990.42 De uit Turkije afkomstige verdachte
had samen met zijn broer en twee anderen een meisje op wie hij verliefd was,
ontvoerd. Hij wilde op die manier het meisje dwingen om met hem te trouwen.
Volgens de verdachte was het ‘in Turkije normaal dat een man zich op die
manier verzekert van het bezit van een vrouw’. Hij had verder aangevoerd dat
het volgens Moslimse begrippen zo was dat indien een jongen en een meisje
een bepaalde tijd samen zijn, zij met elkaar moeten trouwen. Hij had ter
terechtzitting verklaard: ‘als ze (een jongen en een meisje, MS) namelijk bij
elkaar zijn geweest, wordt een meisje niet meer door een andere Turkse jongen
geaccepteerd. Je hoeft daarvoor geen geslachtsgemeenschap met haar te hebben
gehad.’ 

Het punt van de geslachtsgemeenschap was in deze zaak van doorslagge-
vend belang en daarom speelde hier dus een kwalificatieprobleem.43 ‘Bezit’ uit
de delictsomschrijvig moet zodanig worden opgevat, dat de dader heeft
gehandeld met als naaste doel het met de weggevoerde vrouw hebben van
vleselijke gemeenschap.44 Met andere woorden: het ‘bezitten van een vrouw’
betekent seks met haar hebben. Alleen een man kan een dergelijk bezit genie-
ten.45 

Volgens de verdediging had de verdachte in deze zaak niet het oogmerk
gehad zich van het bezit van het meisje te verzekeren. Hij had gehoopt dat via
een ‘gedwongen’ (het meisje had immers toestemming gegeven, MS) verblijf
van hem met haar onder één dak het recht op een huwelijk met haar zou volgen.
Volgens de verdediging was de verdachte in het geheel niet zeker van het
slagen van zijn onderneming, omdat het meisje zich in verregaande mate had
aangepast aan westerse normen. Het was daarom voor de verdachte niet goed in
te schatten in hoeverre het meisje aan de ‘cultureel bepaalde gewoonte’ zou
willen meewerken. Vanwege deze onzekerheid kon er niet gesproken worden
van een ‘oogmerk zich haar bezit te verzekeren’ en dus niet van schaking. 

De Hoge Raad was van oordeel dat het hof uit de gebezigde bewijsmiddelen
(in het bijzonder de hierboven weergegeven verklaringen van de verdachte) niet
kon afleiden dat de verdachte het oogmerk had om zich het bezit van de vrouw
te verzekeren. De bedoeling van de verdachte met het ontvoeren van het meisje
was niet om seks met haar te hebben, maar om een huwelijk af te dwingen.46

Het cassatiemiddel was kortom terecht voorgesteld en het arrest van het hof
werd vernietigd. 
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6.3.2.2  Syrisch-orthodoxe inzegening
Op 2 juli 1990 deed de Hoge Raad nogmaals uitspraak in een schakingszaak.47

Het betrof wederom een Turkse verdachte die samen met anderen een vijftienja-
rig Turks meisje had meegenomen naar een woning, waar tegen haar wil in een
dienst volgens de Syrisch-orthodoxe ritus plaatshad, die werd geleid door de
vader van de verdachte. Tijdens die dienst werd het huwelijk tussen de verdach-
te en het betreffende meisje gesloten. Na de huwelijkssluiting is de verdachte
met het meisje naar boven gegaan en heeft hij geslachtsgemeenschap met haar
gehad. Beneden teruggekeerd had het meisje felicitaties in ontvangst genomen.

Namens de verdachte voerde de raadsman aan dat vanwege de Syrisch-
orthodoxe ritus een geldig kerkelijk huwelijk was gesloten tussen de verdachte
en het meisje. De raadsman doelde met dit verweer op het vierde lid van artikel
281 Sr, waar wordt bepaald dat indien de schaker met de weggevoerde een
huwelijk heeft gesloten, geen veroordeling plaatsheeft dan nadat de nietigheid
van het huwelijk is uitgesproken. Het doel van het betoog van de raadsman was
aan te tonen dat het betreffende Syrisch-orthodoxe huwelijk geldig was zodat de
rechter de verdachte niet kon veroordelen. De Hoge Raad was van mening dat
artikel 281, lid 4 doelt op een huwelijk naar geldend Nederlands recht en
verwierp het beroep van de verdachte. 

Ook in deze strafzaak voerde de verdachte aan dat zijn belangrijkste
oogmerk was om door middel van de schaking een huwelijk af te dwingen en
niet om seks met het meisje te hebben (hoewel dat wel onmiddellijk na de
huwelijksvoltrekking gebeurde). Hoewel deze omstandigheid voor de Hoge
Raad in het hierboven weergegeven arrest nog reden was om het arrest van het
hof te vernietigen, doet hij dat in het onderhavige arrest niet. De annotator
Mulder speculeert dat de Hoge Raad ‘om’ is gegaan, hoewel het college zelf
daarover in het arrest geen uitspraak doet, sterker nog, aan de kwestie helemaal
geen aandacht besteedt.48 

Een aanleiding voor deze extensievere uitspraak van de Hoge Raad kan
liggen in het zogeheten ordeargument: een ieder die in Nederland woont, zal
zich aan de hier geldende wetten dienen te houden. De annotator Mulder lijkt in
ieder geval zijn betoog rond het ordeargument op te bouwen. Hij schrijft dat
‘ontvoeringen als de onderhavige vermoedelijk tot de Turkse folklore [beho-
ren]. Men kan en moet begrip hebben voor de zeden en gewoonten van de hier
wonende allochtonen. (…) Maar het begrip mag niet zo ver gaan dat men zich
niet meer zou verzetten tegen gewelddadige acties als schaking, waarbij
rechtsbeginselen in het geding zijn die tot de fundamenten van onze samenle-
ving behoren: de gelijkheid der sexen, de vrijheid van het individu, man of
vrouw, om zelf een huwelijkspartner te zoeken. Een dialoog over deze en
dergelijke zaken kan nuttig en nodig zijn. Maar bij alle begrip voor culturele
verschillen zal men de eigen rechtscultuur krachtig moeten handhaven wanneer
deze wordt geconfronteerd met een cultuur die uitgaat van beginselen die niet
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met de onze zijn overeen te brengen.’
Advocaten die ervaring hebben met schakingszaken zijn unaniem in hun

gevoel dat dergelijke zaken lastig zijn omdat veel van de feitelijke toedracht
onduidelijk blijft, vooral omdat het slachtoffer van de schaking haar toestem-
ming in de ontvoering waarschijnlijk zal ontkennen om haar eigen eer en die
van de familie veilig te stellen. Respondent 35, die een aantal schakingszaken
in zijn praktijk heeft meegemaakt, legt uit hoe een bewijsverweer aandacht kan
oproepen voor de culturele achtergrond van de verdachte, zonder dat die
culturele achtergrond zou moeten leiden tot strafvermindering:

Wat ik altijd moeilijke zaken vond, daar heb ik er een aantal van gedaan, dat zijn
schakingen. Dat vond ik altijd heel erg lastig, ook bewijstechnisch, te duiden wat er
nou gebeurd was. Ook bij de rechters vind je totaal geen begrip voor de vrijheidsbe-
neming van zo’n jong meisje dat dan van school wordt weggehaald. Daar vond ik
eigenlijk het fenomeen het beste te gebruiken in de bewijssfeer. Het is me regelma-
tig gelukt om daar twijfel te zaaien. Het aardige is dan weer, maar dat is natuurlijk
een kwestie van strategie, dat je door het in de bewijssfeer er zo uitgebreid over te
hebben, toch dat hele gebeuren aan de orde kunt stellen. Dan hoef je niet eens te
zeggen van je moét er rekening mee houden, als je de persoon tot leven brengt en
laat zien hoe het allemaal werkt en hoe gebruikelijk een dergelijke traditie is. Als je
dan zegt: ‘je moet minder straf opleggen’, dan krijg je de hakken in het zand. Zeker
bij de officier. Als je dat niet zegt, maar wel het hele verhaal kunt doen, dat heeft
wel een bijkomend voordeel. 

De culturele achtergrond in een strafzaak kan dus een reden zijn om een be-
wijsverweer te voeren. Volgens de zojuist geciteerde advocaat kan een dergelijk
verweer gunstiger uitpakken voor de verdachte dan een verweer gebaseerd op
een strafuitsluitingsgrond, omdat een bewijsverweer moreel neutraal is: er wordt
geen beroep gedaan op strafvermindering omdat de verdachte vanwege zijn
culturele achtergrond niet een volledig verwijt kan worden gemaakt. De sugges-
tie van culturele gedetermineerdheid (my culture made me do it) wordt in een
bewijsverweer niet gewekt, terwijl er toch culturele informatie kan worden
geïntroduceerd. 

Een andere strategie is het aanvoeren van de culturele achtergronden in
schakingszaken bij de persoonlijke omstandigheden.49 
Respondent 48 die eveneens veel ervaring heeft met dergelijke strafzaken:

Wij hebben vroeger heel veel schakingzaken gedaan. Daarin speelde de culturele
achtergrond een belangrijke rol. Eerlijk gezegd was voor ons ook niet honderd
procent duidelijk hóe het precies zat met die achtergrond. Het was niet dat we dan
op de zitting aanvoerden: ‘die jongen heeft uitsluitend gehandeld op grond van een
culturele overweging en daardoor is zijn handelen niet strafbaar’. Dat hebben we
nooit gezegd, zo ver zijn we nooit gegaan. We hebben wél de culturele achtergrond
als strafverzachtende omstandigheid naar voren gebracht, maar dat hoort sowieso bij
elke strafzaak. Ik bedoel: cultuur hoort bij de persoonlijke omstandigheden en de
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rechter moet nu eenmaal met de persoonlijke omstandigheden van de dader rekening
houden als het om strafoplegging gaat.

6.3.3  Voodoo en winti 

6.3.3.1  Voodoo trance en opzet
In het najaar van 1968 oordeelde de Hoge Raad50 in een strafzaak tegen een
Curaçaose verdachte die werd beschuldigd van het meermalen plegen van
oplichting. De man voorzag in zijn bestaan op Aruba als brua-genezer.51 Hij had
tot twee keer toe zieke personen beloofd hen te genezen als zij hem daarvoor
minstens duizend gulden betaalden. Volgens de verdachte waren de betreffende
mensen ziek omdat anderen, met wie zij kort daarvoor ruzie hadden gemaakt,
voor hen brua hadden ‘gedaan’. De ene patiënt was onder de indruk van de
beloftes van de verdachte en betaalde hem duizend gulden voor een genezings-
ritueel, waarbij de verdachte een ‘spiritu’ zou gebruiken. Het geldbedrag was
bestemd voor de ‘spiritu’. Nadat de patiënt de verdachte betaald had en het
ritueel onderging, raadpleegde hij een reguliere arts die hem vertelde dat hij nog
steeds ziek was en niet meer zou genezen. De andere patiënt consulteerde de
verdachte omdat hij vond dat zijn echtgenote zich vreemd gedroeg. De verdach-
te raadpleegde vervolgens een ‘misterio’ (geest) en vertelde de patiënt dat diens
echtgenote eens ruzie had gemaakt met een derde persoon en dat die persoon
vervolgens brua had gemaakt tegen de echtgenote. Ten gevolge daarvan was de
echtgenote bezeten geraakt door een boze geest. Ook de patiënt zelf werd als
gevolg van de brua belaagd door een boze geest en daarom moest hij samen met
zijn echtgenote door de verdachte ‘gefoereerd’52 worden, tegen een prijs van
1600 gulden. Volgens de verdachte was dat geld niet voor hem zelf bestemd,
maar voor de ‘misterio’. De patiënt was onder de indruk van de vermeende
genezende krachten van de verdachte en betaalde. De verdachte werd vervolgd
wegens oplichting. Ter verdediging voerde zijn raadsvrouw aan dat hij, omdat
hij ten tijde van het doen van de mededelingen rond de genezing, in trance
verkeerde, om die reden niet ‘opzettelijk valselijk, bedrieglijk en in strijd met
de waarheid’ had gehandeld, zoals in het betreffende oplichtingsartikel werd
omschreven.53 Bovendien was het geld dat hij van de patiënten had ontvangen
niet bestemd voor hem zelf, maar moest als offergave dienen voor de opgeroe-
pen geest of toekomen aan de Haïtiaanse leermeester van de verdachte. De
rechtbank en het hof verwierpen dit verweer omdat de door de verdachte
gestelde diagnoses en de door hem toegepaste methoden van genezing ‘in onze
maatschappij als zodanig niet aanvaardbaar zijn en ook in het algemeen niet als
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54 Rb Groningen, 12 december 2000, LJN AA8975. Zie voor twee uitspraken in een vergelijk-
bare strafzaak (vrouwenhandel onder bedreiging van voodoo, eveneens vanuit Nigeria) Rb
Zutphen 11 juni 2004, LJN AP1883 en Rb Zutphen 11 juni 2004, LJN AP4492.

55 Vgl. Vergouw, 2000, p. 646.
56 HR 21 februari 1989, NJ 1989, 668.

zodanig aanvaard worden, hetgeen ook de verdachte bekend was’. Volgens
rechtbank en hof had de verdachte dan ook wel degelijk opzettelijk gehandeld.
Volgens de beide instanties had de verdachte bij de hulpeloze slachtoffers vrees
voor occulte machten opgewekt en aangewakkerd en op die manier ‘exorbitante
geldelijke offers’ van hen verkregen. De Hoge Raad oordeelde echter dat het
hof niet duidelijk had gemaakt op grond van welke feiten en omstandigheden
het door de verdachte gevoerde verweer werd verworpen en casseerde het
vonnis. De zaak werd doorverwezen naar het Hof van Justitie van de Neder-
landse Antillen. 

6.3.3.2  Voodoo en mensenhandel
Bij uitspraak van de rechtbank Groningen van 12 december 2000 werd een
verdachte veroordeeld wegens mensenhandel, waarbij de verdachte zich onder
andere had bediend van bedreiging door middel van voodoo.54 Mensenhandel
valt onder de delictsomschrijving van artikel 250a Sr (onvrijwillige prostitutie),
waarin onder andere strafbaar wordt gesteld: een ander door (bedreiging met)
geweld bewegen zich beschikbaar te stellen tot seksuele handelingen met of
voor een derde tegen betaling. 

De verdachte in de betreffende Groningse zaak probeerde haar slachtoffers
onder invloed te (laten) brengen van voodoo om ze op die wijze vanuit Nigeria
naar Nederland te (laten) brengen. Daarbij stelde ze de slachtoffers een baan in
een kapsalon in het vooruitzicht. Uit het vonnis volgt dat de rechtbank in de
motivering van de opgelegde straf (twee en een half jaar gevangenisstraf met
aftrek van voorarrest) de bedreiging met behulp van voodoo in het bijzonder in
aanmerking heeft genomen. Volgens de rechtbank gaan veel (potentiële) slacht-
offers van vrouwenhandel vanwege de slechte economische situatie in het land
van herkomst naar West-Europa om daar werk te zoeken. Mensenhandelaars
bieden zich vervolgens aan om de vrouwen aan werk te helpen. Dit gebeurt
meestal onder valse voorwendselen. Ter verzegeling van het betreffende ‘con-
tract’ worden voodoo-rituelen uitgevoerd, waarbij huid, haar en nagels van de
schuldenaar aan de schuldeiser worden afgestaan. Ook worden soms familie-
leden van het slachtoffer bedreigd, aldus de rechtbank. De rechtbank vatte de in
artikel 250a Sr strafbaar gestelde bedreiging met geweld zo op, dat het (dreigen
met het) gebruik van voodoo-rituelen ook kan worden opgevat als bedreigen
met geweld. Met andere woorden: een cultureel aspect of verschijnsel wordt
gekwalificeerd als geweld.55 Dreigen met het aanwenden van spirituele krachten
kan bedreiging met geweld opleveren. De Hoge Raad oordeelde op 21 februari
198956 dat er sprake was van bedreiging met geweld door een uit Indonesië
afkomstige verdachte die zijn slachtoffer angst had aangejaagd door een
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57 HR 28 mei 1996, DD 96.321. Het komt ook voor dat iemand die zich verdedigde tegen een
ander die zwarte kracht zou hebben aangewend, een beroep doet op noodweer. Zie voor  een
Amerikaans voorbeeld Chow, 2000, p. 299, waar een Ethiopische man uit noodweer een
vermeende heks had neergeschoten. Na rapportage door een antropoloog en een psycholoog
werd de man veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf, vijf jaar minder dan de minimum-
straf voor poging tot moord. 

58 Van Dijk e.a., 2000.
59 Van Dijk e.a., 2000.
60 Zie het rapport over de handel in Nigeriaanse meisjes in Nederland, dat in opdracht van Terre

des Hommes is geschreven door Oviawe en Iyare, 1999. 

overtuigend beroep te doen op spirituele krachten die hij zou bezitten. Later
heeft de Hoge Raad deze zienswijze herhaald.57 

Het gebruik van voodoo als instrument tot dwang of bedreiging in mensen-
handelpraktijken (artikel 273a lid 1 onder 1 Sr) is onderzocht door het Afrika-
Studiecentrum van de Universiteit Leiden.58 De onderzoekers bespreken de
voodoorituelen waaraan Nigeriaanse meisjes die bestemd zijn voor de Neder-
landse prostitutie zouden zijn onderworpen, in het land van herkomst, maar ook
in Nederland. Door de voodoo zouden de handelaren macht over de meisjes
kunnen uitoefenen en hen beletten te vluchten of hun handelaren bij de politie
aan te geven. De meisjes spraken van zogenaamde ‘voodoopakketjes’, samen-
gesteld uit bloed, (schaam)haren en nagels die bij de rituelen en het uitoefenen
van de macht door de handelaren een belangrijke rol zouden hebben gespeeld.
De pakketjes waren meestal in Nigeria achtergebleven, maar de meisjes droegen
ze ook wel bij zich in Nederland. 

De Leidse onderzoekers wijzen erop dat de Nigeriaanse mensenhandelaren
alsmede de verhandelde meisjes zelf, weet hebben van de perceptie van voodoo
in Nederland, namelijk dat dit een mysterieuze en exotische religie zou zijn die
angst en intimidatie in zich draagt. Volgens de onderzoekers bestaat een
dergelijke vorm van voodoo niet in Nigeria. De religieuze gebruiken in dat land
hebben wel een zeker bindend karakter (bijvoorbeeld ter bezegeling van een
belofte), maar geen kwaadaardige of angstaanjagende bedoeling. Ze maken deel
uit van een zekere religieus-juridische praktijk. Op die manier zijn ook de
voodoopakketjes niet bedreigend of angstaanjagend, maar kunnen er juist
positieve symbolische krachten en betekenissen aan ontleend worden door de
eigenaar. De handelaar is zich van die verkeerde voorstelling vaak terdege
bewust en gebruikt die om macht uit te oefenen over de slachtoffers en een
angstaanjagende werkelijkheid te creëren. Voor de meisjes was de situatie dan
ook wel degelijk intimiderend en beangstigend, omdat de handelaren de
voodoorituelen misbruikten en van hun oorspronkelijke bedoeling losmaakten
om de meisjes in hun macht te krijgen.59

De Nederlandse perceptie van ‘voodoorituelen’ als ‘hekserij’ of ‘toverij’
(een onjuiste interpretatie) kan echter tot verkeerde inschattingen voor het
maken van beleidskeuzes leiden. In sommige gevallen werd de verkeerde
inschatting ook opzettelijk door Nigeriaanse instanties in Nederland in stand
gehouden,60 om op die manier voor de achterban een asielprocedure in gang te
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61 Siegel en Bovenkerk, 2000, p. 438-439; zie voor meer voorbeelden, vooral op het gebied van
georganiseerde misdaad Bovenkerk, Siegel & Zaitch, 2003, p. 28-33.

62 Van Dijk e.a., 2001, p. 396.
63 Wooding, 1973, p. 219; Buyne, 1988, p. 144.

kunnen zetten en eventueel een verblijfsvergunning te bemachtigen. Op die
manier kunnen de mogelijkheden tot intimidatie van slachtoffers van mensen-
handel blijven voortbestaan, omdat bijvoorbeeld hulpverlenende instanties aan
dezelfde onjuiste verbeelding van voodoo blijven vasthouden. Ook in strafza-
ken wordt bedreiging met voodoo door de verdediging aangevoerd als een
reden om de betreffende meisjes te voorzien van een verblijfsvergunning. Dat
is niet onbegrijpelijk als de verdediging uitgaat van informatie over de beteke-
nis van voodoorituelen die zelfs door Nigeriaanse organisaties in Nederland
wordt uitgedragen. 

6.3.3.3  Manipulatie van cultuur
De Groningse mensensmokkelzaak hierboven laat zien dat het voor de verdedi-
ging van belang kan zijn om op de hoogte te zijn van de betekenis van bepaalde
culturele gebruiken, omdat ze door degene die ze hanteert, op een manipulatie-
ve manier ingezet kunnen worden. Vooral onbekende en mysterieuze culturele
fenomenen als voodoo en winti lenen zich voor een dergelijk manipulatief
gebruik, maar ook onschuldiger verschijnselen als de Russische paddestoelen-
pluk waar de plukkers opzettelijk doen alsof ze niets weten van de Nederlandse
natuurbeschermingsvoorschriften.61 Van Dijk e.a. spreken zelfs van ‘perverte-
ring’ van in dit geval voodoorituelen: mensenhandelaren die zich het religieuze
domein met zijn rituelen toe-eigenen, met als enige doel materieel gewin.62 

Respondent 65 noemde een ander voorbeeld van manipulatie van cultuur.
Hij kreeg te maken met een verkrachtingszaak, waarin twee Surinaamse zusjes
verklaarden te zijn misbruikt door hun vader en diens broers. Na iedere ver-
krachtingssessie werden de meisjes door hun oma gereinigd door middel van
een ritueel bad met switi watra: water vermengd met welriekende kruiden.63

Uiteindelijk bleek dat de meisjes op initiatief van hun moeder het verhaal van
de verkrachtingen hadden verzonnen om op die manier een omgangsregeling
met de vader van de meisjes, van wie de moeder recentelijk was gescheiden, on-
mogelijk te maken. De respondent vertelde:

Dan zijn er van die details (in de verklaringen van de meisjes, MS) waarvan ik denk:
‘waar komt dat vandaan?’. Dan is bijvoorbeeld door een van de meisjes verklaard
(leest voor uit dossier, MS): ‘bijna altijd als ik was verkracht, moest ik in bad. Mijn
oma zei dit. Ze zei tegen mij dat ik in bad moest om te reinigen. Met een houten
bakje werd ik dan natgegoten. Het water zag er wat roze uit, wat er precies inzat, dat
weet ik niet, maar voor het grootste gedeelte zag ik alleen maar blaadjes. Je moest
opdrogen en voor de rest van de dag mocht je je dan niet wassen of zeep gebruiken.
Er werd mij verteld dat dit een familietraditie was en dat mijn moeder er niets van
mocht weten, omdat zij geen familielid was’. Dan zie je dus dat aan de hand van dat
soort details, dat soort verklaringen in een keer veel meer gewicht krijgen. Dat zette
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toch die hele zaak in een ander daglicht. Het kost je dan heel veel tijd om het
uiteindelijk duidelijk te krijgen. Met name door dit soort dingen, dat je hoort ‘dat
hoort bij ons, dat is iets van de familie, dat is traditie, dat hoort bij de cultuur’. Het
maakte hun verhaal er veel waarschijnlijker op. 

In een eerwraakzaak die zich in een asielzoekerscentrum afspeelde, werd een
Koerdische verdachte wegens poging tot moord en poging tot doodslag
veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf.64 De verdachte had naar eigen zeggen
in hun gezamenlijke caravan zijn vrouw op heterdaad betrapt toen zij overspel
pleegde met een negroïde man. Hij had vervolgens de man met diens eigen
pistool in zijn been geschoten. De rechtbank hechtte geen waarde aan deze
verklaringen van de verdachte en deed ze af als ongeloofwaardig: er was geen
negroïde man met een schotwond aan zijn been in de buurt van de caravan van
de verdachte gesignaleerd. De rechtbank ging ervan uit dat de verdachte
gewapend met zijn eigen pistool de caravan had betreden en zeer kort daarna
zijn echtgenote had beschoten. De relatie tussen verdachte en zijn vrouw was al
lange tijd zeer slecht en hij had zijn zoon gevraagd hem te helpen haar te
vermoorden. Ook had de vrouw in het asielzoekerscentrum en bij de politie
eerder gemeld dat haar man haar bedreigde. 

De rechtbank achtte bewezen dat de verdachte met voorbedachten rade
handelde. Ook had hij in de richting van zijn dochtertje geschoten, wat door de
rechtbank werd gekwalificeerd als poging tot doodslag. De rechtbank over-
woog:

‘Echter naar verdachte heeft verklaard ging de opstelling van zijn vrouw in tegen
wat hij zag als traditionele Koerdische normen en waarden. Zijn vrouw wees hem
af, stelt verdachte. Niet duidelijk is of het door verdachte gestelde motief, eerwraak
in reactie op een vermoeden van overspel, werkelijk aan zijn gedrag ten grondslag
heeft gelegen of dat hij gewoon genoeg had van zijn vrouw (verdachte betitelt haar
immers als ‘hoer’ en ‘van de duivel’), van haar afwilde en zich daarbij op traditio-
neel Koerdische normen en waarden beriep. Bovendien schaden zij (dergelijke
feiten, de manier waarop ze zijn gepleegd en de motieven die eraan ten grondslag
hebben gelegen, MS) het aanzien van asielzoekers (mijn cursief, MS).’

Met andere woorden: de rechtbank stelde zichzelf de vraag of de verdachte zijn
culturele achtergrond misbruikte om zijn gedrag achteraf goed te praten.65 

6.3.4  Medeplegen: de zaak-Ouderkerk66

Deze strafzaak betreft de dood van het zestienjarige Afghaanse meisje Sudobe
H., die in februari 2001 gewurgd in een weiland in Ouderkerk aan de IJssel
werd aangetroffen. Haar ouders werden als verdachten aangemerkt. Zij zouden
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67 Onduidelijk blijft overigens of Sudobe wél met haar vriendje wilde trouwen. 
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69 Rb ’s-Gravenhage, 18 september 2001, LJN AD4064.

hun dochter gedood hebben omdat zij er te westerse opvattingen op na hield en
ontmaagd was door haar Marokkaanse vriendje. Dat vriendje was bovendien
niet van plan om met Sudobe te trouwen.67 Sudobe was verloofd met een man
uit Iran en was bestemd om met hem te trouwen. Al eerder waren er problemen
in het gezin, waarbij de politie een aantal keer had bemiddeld. Uit het dossier
blijkt dat de politie de problemen in het gezin relateert aan de omstandigheid
dat Sudobe zich wilde losmaken van de strenge opvoeding van haar ouders en
een meer ‘westers’ leven wilde leiden.

Uit het dossier wordt eveneens duidelijk dat de oudste broer van de vader
een rol heeft gespeeld in het drama. Zijn mobiele telefoon werd geregistreerd
dicht bij de plaats waar Sudobe de volgende morgen werd gevonden. Uit
telefoonregistratie bleek bovendien dat er in de tijd voorafgaand aan de dood
van Sudobe door haar ouders veel met deze broer is gebeld. Hij werd echter niet
als verdachte aangemerkt en niet vervolgd door justitie. 

Rechtsgang 
De rechtbank in Dordrecht en het gerechtshof in Den Haag beschouwen de vader
als hoofdverdachte. De moeder wordt vanwege medeplegen vervolgd en berecht.
In eerste aanleg kreeg de vader conform de eis van de officier van justitie een
gevangenisstraf van tien jaar opgelegd (hoewel de rechtbank in het vonnis zegt
een zwaardere straf op te leggen dan de officier had geëist).68 De moeder werd in
eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaar.
De officier van justitie had voor haar een gevangenisstraf gevorderd voor de duur
van acht jaar. Omdat uit de strafmotivering kan blijken welke betekenis de
rechtbank toekent aan de culturele achtergrond van een strafzaak, geef ik de
betreffende passage hier weer uit het vonnis tegen de vader:69 

Het slachtoffer was een minderjarige dochter van verdachte. Zij was volkomen
weerloos en afhankelijk van haar vader en verdere familie. Verdachte heeft als
vader – in plaats van zijn kind te beschermen – het normale vertrouwen dat een kind
in vader heeft volledig te niet gedaan, door zijn eigen kind te doden. Zoals uit de
stukken en de behandeling ter terechtzitting naar voren is gekomen stond het voor
verdachte vast dat er ‘iets’ moest gebeuren aan het feit dat zijn dochter – een meisje
van 16 jaar – geen maagd meer was. De familie-eer was hierdoor geschonden; er
moesten maatregelen genomen worden, die in het ergste geval erop neer zouden
komen dat zijn dochter moest worden omgebracht. Verdachte had zijn dochter
tevoren meermalen bedreigd dat hij haar dood zou maken. Toen bleek dat de
huidige vriend van zijn dochter geen vastomlijnde voornemens had met haar in het
huwelijk te treden en het verdachte ook niet lukte met deze vriend over een huwelijk
tot overeenstemming te komen, stonden verdachte en zijn echtgenote niets anders
voor ogen dan hun dochter te doden. Gezamenlijk hebben zij aan de uitvoering
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ervan vorm gegeven. 
Het op deze gruwelijke wijze iemand met voorbedachte rade van het leven

beroven is een zeer ernstig feit. Het is het zwaarste delict dat ons Wetboek van
Strafrecht kent. Door deze moord is het gezin van verdachte en zijn echtgenote uit
elkaar gerukt. De twee andere kinderen van verdachte zijn nu elders ondergebracht
en moeten een gezinsleven ontberen. Bovendien heeft dit feit een grote schok zowel
in de directe omgeving als in de maatschappij in het algemeen teweeggebracht.’

De straf van de moeder werd op een vergelijkbare manier gemotiveerd. De
rechtbank overweegt wat betreft het medeplegen in de zaak tegen de moeder:70

‘Uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt (…) dat verdachte wist dat, doordat haar
dochter (...) geen maagd meer was, de familie-eer was geschonden en er door de
familie maatregelen moesten worden getroffen om die familie-eer te herstellen. Zij
wist dat deze maatregelen in het uiterste geval het ombrengen van het slachtoffer
zouden inhouden. Verdachte heeft gehoord dat door haar echtgenoot aan diens broer
– nadat eerst een familieberaad had plaatsgevonden – toestemming is gevraagd het
slachtoffer te mogen doden. Zij is desondanks met haar dochter bij haar echtgenoot
in de auto gestapt en meegereden, zo het vertrouwen wekkend dat haar dochter
veilig was. Verdachte is met deze wetenschap bij het doden van het slachtoffer door
haar echtgenoot aanwezig geweest. Zij heeft op geen enkel moment ingegrepen en
is tenslotte samen met haar echtgenoot weer naar huis gegaan. (…) De rechtbank
gaat ervan uit dat verdachte haar dochter niet zelf om het leven heeft gebracht en
hiertoe ook niet het initiatief heeft genomen. Anderzijds heeft verdachte in de loop
van de gebeurtenissen de kansen om in de gebeurtenissen in te grijpen voorbij laten
gaan. Zij is voorts tot op het laatst aanwezig gebleven. Door het plegen van dit
gruwelijke misdrijf heeft verdachte grote maatschappelijke onrust veroorzaakt en is
de rechtsorde ernstig geschokt.’

Beide verdachten en het OM gaan in beroep tegen de uitspraken van de
rechtbank. In de zaak tegen de vader verwerpt het gerechtshof te Den Haag het
vonnis van de rechtbank en veroordeelt de vader wegens het medeplegen van
moord en het verbergen van het lichaam van Sudobe met het oogmerk de
oorzaak van het overlijden te verhelen.71 In het arrest in de zaak van vader
wordt met geen woord gerept over de culturele achtergrond, ook niet over de
vermeende geschonden familie-eer of het familieberaad. Daarmee blijft
onduidelijk wat de mening van het hof is over de rol die de culturele achter-
grond in deze strafzaak gespeeld heeft. Het hof laat de gevangenisstraf van de
vader in stand. In het hoger beroep tegen de moeder komt de culturele achter-
grond wel aan de orde.72 Wat betreft het medeplegen door de moeder overweegt
het hof:

‘De verdachte wist dat haar dochter S. gedood zou gaan worden indien niet door een
huwelijk met haar vriend de schande van de ontmaagding kon worden bedekt. Zij
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73 Uit het arrest wordt niet duidelijk of de moeder het huis van de grootmoeder met de sleutel
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tiener was, lijkt het hof hier aansluiting te zoeken bij het delict kindermoord. Op het doden
van een pasgeboren kind staat negen jaar gevangenisstraf (artikel 291 Sr). Het wordt gezien
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LJN AF0712 over een Somalische vrouw die haar kind verdronk uit angst voor ontdekking
van de zwangerschap. Zij werd na een afgewezen beroep op psychische overmacht veroor-
deeld tot vier jaar gevangenisstraf. 

76 HR 14 oktober 2003, LJN AJ1457. Ook gepubliceerd als NJ 2005, 183, m. nt. Kn.

was op de hoogte van de weigering van deze vriend binnen afzienbare tijd met haar
dochter te huwen. Met haar man en diens broer H., die op een binnen de familie als
gezagsvol erkende wijze toestemming had gegeven voor het voltrekken van het lot
van S., heeft zij met deze personen haar dochter meegeleid naar de woning van de
moeder van de verdachte, waar het lot van het zestienjarige meisje zou worden
voltrokken. Blijkens de verklaring van haar moeder beschikte de verdachte over een
sleutel die toegang bood tot deze woning.73 

Door haar handelwijze heeft de verdachte niet alleen ingestemd met de doding
van haar dochter maar daar ook aan meegedaan. Daaraan doet niet af dat zij zelf
vermoedelijk geen fysieke geweldshandelingen heeft verricht. De verdachte is vanaf
de dreigende verwerkelijking van de moord tot de dood van haar dochter een feit
was, aanwezig geweest in de woning zonder zich op enigerlei wijze te distantiëren
van deze toedracht.’74

In de motivering van de straf noemt het hof de volgende argumenten in het
bijzonder:

‘De verdachte heeft welbewust samen met één of meer anderen haar minderjarige
dochter van het leven beroofd. Zij hebben hiermee het slachtoffer het meest
fundamentele recht, het recht om te leven, ontnomen. Als moeder van S. is zij niet
voor het leven van haar dochter opgekomen, maar heeft zij met haar mededaders
haar dochter gedood, kennelijk om zich te ontdoen van een verantwoordelijkheid die
zij als moeder niet langer wenste te dragen. (…) Het hof neemt het de verdachte ten
zeerste kwalijk dat zij, als moeder van haar kind, niet voor haar dochter is opgeko-
men in zo’n beklemmende situatie.’75

De moeder wordt veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Zij gaat in cassatie
en voor de Hoge Raad76 betoogt haar raadsman dat het Hof Den Haag niet uit de
bewijsmiddelen heeft kunnen afleiden dat de moeder als medepleger van de
moord op Sudobe kan worden beschouwd, omdat uit diezelfde bewijsmiddelen
duidelijk wordt dat de moeder zich in een ondergeschikte positie bevond ten
opzichte van haar man en diens broer. Om die reden heeft zij zich niet kunnen
distantiëren van hun voorgenomen plan. Met betrekking tot de vele tegenstrijdi-
ge verklaringen die de moeder heeft afgelegd, voert de raadsman aan dat zij
wellicht haar familieleden heeft willen beschermen. Volgens de raadsman is er
sprake van een combinatie van angst, onmacht, onzekerheid, communicatiepro-
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blemen en cultuurverschillen, die de ideale voedingsbodem gevormd hebben
voor de tegenstrijdige en (deels) ingetrokken verklaringen van de moeder en de
andere familieleden. Omdat de moeder weet dat zij de gezagsverhoudingen in
het gezin en de grotere familie niet mag en kan verstoren, is het moeilijk van
haar te verlangen dat zij daarover in eerlijkheid en openheid verklaart. 

De Hoge Raad verwerpt het middel en oordeelt dat de vaststelling van het
hof dat de moeder kan worden beschouwd als medepleger, niet onbegrijpelijk
is. Volgens de Hoge Raad heeft het hof de grond voor medeplegen vooral
gezien in het gegeven dat de moeder is meegereden in de auto waarin het
slachtoffer naar de woning (van de grootmoeder, MS) waar de moord werd
voltrokken en waarvan zij de sleutel bezat.77

6.3.5  Discussie

Jurisprudentiële verruiming van medeplegen
Van medeplegen is sprake indien twee of meer personen in een hechte, nauwe
en volledige samenwerking een delict plegen.78 Volgens artikel 47, lid 1 Sr
wordt de medepleger als dader van een strafbaar feit bestraft. Medeplegen is dus
even strafwaardig als plegen.79 De vereisten voor medeplegen zijn bewuste,
nauwe en volledige samenwerking.80 De bijdrage van de medepleger moet
substantieel zijn en niet alleen uit hulpverlening bestaan. Een criterium voor die
substantiële bijdrage kan worden gevonden in de inwisselbaarheid van de rollen
van pleger en medepleger, wanneer dus uit de feiten niet duidelijk kan worden
afgeleid wie precies voor welke handeling verantwoordelijk is.81 Het gaat bij
medeplegen vooral om deelneming tijdens het strafbare feit,82 maar het is niet
nodig dat de daders gezamenlijk opereren op de plaats waar het delict wordt
gepleegd. Een passieve aanwezige bij een delict kan ook worden aangemerkt als
medepleger, maar dan moet wel vaststaan dat er sprake was van een voldoende
bewuste, nauwe en volledige samenwerking. De enkele aanwezigheid is daar-
voor een onvoldoende maatstaf, er moet sprake zijn van bijvoorbeeld actieve
betrokkenheid van de betreffende persoon of aansporing door hem van de
andere aanwezigen. Ook het niet benutten van een mogelijkheid afstand te
nemen van het gebeuren kan een grond zijn om een passieve aanwezige als
medepleger aan te duiden, maar volgens De Hullu is dit niet distantiëren niet
doorslaggevend.83 De nauwe en volledige samenwerking moet ergens anders uit
blijken. De Hullu lezend zou dit ‘ergens anders’ moeten bestaan uit een
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activiteit: het verrichten van een uitvoeringshandeling of het bestaan van een
gezamenlijk plan en dat is méér dan alleen niet-afhaken.84 Dit was ook lange
tijd de opvatting van de Hoge Raad, zoals kan volgen uit het Petanqueclub
Best-arrest:85 slechts aanwezig zijn bij een inbraak en vervolgens in de buit
delen is onvoldoende voor het aannemen van medeplegen. Volgens Van
Toorenburg stelt de Hoge Raad zich met dit arrest op het standpunt dat mede-
plegen een reële, nauwe en volledige samenwerking vereist, welke ‘ergens’ uit
zal moeten blijken en dat ‘ergens’ houdt dan meer in dan het uitsluitend bij het
plegen van het delict aanwezig zijn.86 

De Hullu waarschuwt voor een te snel aanvaarden van medeplegen. Hij stelt
dat er grensgevallen zijn waarvoor geen harde, scherpe criteria bestaan om
eenduidig te beslissen of medeplegen al dan niet kan worden aangenomen. De
cassatierechtspraak is bij dit leerstuk maar in beperkte mate richtinggevend. Hij
doet het voorstel een aantal elementen in de bewijsredenering op te nemen die
ervoor kunnen zorgen dat de volledige en nauwe samenwerking duidelijker
wordt: de intensiteit van de samenwerking, een taakverdeling, de rol in voorbe-
reiding, uitvoering of afhandeling en het belang van die rol, het zich niet
terugtrekken op daartoe geëigende tijdstippen en aanwezigheid op belangrijke
momenten.87 Over het niet-afstand nemen zegt hij: ‘het zich niet-distantiëren
zou als volwaardig criterium ook een risico van gemakzucht voor de bewijsmo-
tivering met zich kunnen meebrengen én kunnen leiden tot een zekere verschui-
ving in de bewijslast: degene die erbij leek te horen, moet maar aannemelijk
maken dat er desondanks toch geen medeplegen mag worden aangenomen’.88

Volgens Van Toorenburg wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt
opgediend: volgens haar is de Hoge Raad in de arresten waarin hij aan het niet-
distantiëren een belangrijke rol heeft toegekend, er nog altijd en allereerst van
uitgegaan dat er al op andere gronden sprake was van een nauwe en volledige
samenwerking. Als voorbeeld noemt zij het hierboven besproken Petanqueclub
Best-arrest: lijfelijke aanwezigheid is bepaald niet (altijd) voldoende voor
medeplegen. Van de betrokkene wordt meer verwacht dan dat hij ‘puur’ bij de
strafbare gedragingen aanwezig was.89

Ondanks deze voorbehouden in de literatuur is in recente jurisprudentie van
de Hoge Raad nog steeds een gestage verruiming van de figuur van medeplegen
te ontwaren. Een duidelijk voorbeeld daarvan is een uitspraak van de Hoge
Raad van 12 april 2005.90 In deze strafzaak was de verdachte door het hof te
Den Haag tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens medeplegen van
doodslag. Vast was komen te staan dat de verdachte in de woning aanwezig was
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toen het slachtoffer aanwezig was en dat de verdachte wist wat er gebeurd was.
Verder bleek uit de bewijsmiddelen niets dat betrekking had op enige vorm van
samenwerking tussen de verdachte en zijn mededader, noch van een gezamen-
lijk verrichte uitvoeringshandeling, noch van een afspraak of een andere vorm
van (eventueel stilzwijgende) samenwerking (zie de eisen voor medeplegen die
aan het begin van deze alinea zijn weergegeven). 

De verdediging voerde in cassatie aan dat uit de door het hof gebruikte
bewijsmiddelen onvoldoende was komen vast te staan dat de verdachte en de
mededader zodanig nauw en volledig hadden samengewerkt dat er sprake was
van medeplegen van doodslag. De verdediging richtte zich in het cassatiemiddel
in het bijzonder tegen een bewijsoverweging van het hof die kort gezegd inhield
dat bij gebrek aan bewijs dat wees op het tegendeel, aangenomen moest worden
dat het aandeel van beide verdachten zodanig was, dat sprake was van medeple-
gen van doodslag. De advocaat-generaal oordeelde dat deze bewijsoverweging
blijk gaf van een ontoelaatbare omkering van de bewijslast, namelijk dat de
verdachte moest bewijzen dat hij, hoewel hij aanwezig was op de plaats van het
delict, daaraan niet had meegedaan. Volgens de advocaat-generaal was het
middel gegrond. De Hoge Raad oordeelt echter dat de bewijsoverwegingen van
het hof niet onbegrijpelijk of onjuist zijn, verwerpt het middel en houdt de
veroordeling van de verdachte in stand. 

Volgens de annotator bij dit arrest begeeft de Hoge Raad zich met deze
uitspraak op gevaarlijk terrein, omdat aan de passiviteit van de verdachte ‘een
heel erg belangrijke en zelfstandige, om niet te zeggen doorslaggevende rol in
het bewijs van medeplegen’ wordt verleend. De passiviteit van de verdachte
komt tot uitdrukking in het gegeven dat hij zijn mededader niet heeft weerhou-
den van het begaan van het delict, noch zichzelf daarvan gedistantieerd.
Volgens de annotator zijn deze twee factoren ‘inhoudelijk nog weinig sterk
ontwikkeld’ en kan het hanteren van een bepaalde mate van passiviteit als
criterium voor aansprakelijkheid aanleiding geven tot ‘een zekere grenzeloos-
heid’, omdat onduidelijk is wanneer iemand voor een nalaten strafrechtelijk
aansprakelijk is en in hoeverre er een rechtsplicht bestaat zich te distantiëren.91

De annotator roept vervolgens de waarschuwing van De Hullu (hierboven, noot
87) in herinnering en maant de Hoge Raad dat hij ‘veel verder dan in boven-
staand arrest niet zou moeten willen gaan’. 

Toepassing op de zaak-Ouderkerk
In het licht van de huidige jurisprudentie en relevante literatuur, die laten zien
dat de figuur van het medeplegen aanzienlijk ruim wordt opgevat kan dus met
recht betoogd worden, dat in de strafzaak tegen de moeder van Sudobe H. van
medeplegen sprake is. De moeder is meegegaan in de auto waarin het meisje
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ook zat en had een sleutel van het huis (van oma) waarin het meisje vermoede-
lijk is gewurgd. 

Maar afgezien van het feit dat aannemelijk is dat sprake is van het medeple-
gen van moord, kan de vraag gesteld worden of het de moeder kan worden
verweten dat zij niet heeft voorkomen dat haar dochter gedood werd.92 De
pleidooien van de verdediging tijdens de verschillende rechtszittingen lijken
deze vraag centraal te stellen, hoewel dit niet met zoveel woorden vermeld
wordt. De moeder is sinds 1993 in Nederland. Zij is afkomstig uit een traditio-
neel Afghaans gezin. Dat wordt door de rechtbank ook met zoveel woorden
gezegd en uit het dossier blijkt dat de met het gezin bekende politiemensen
spreken van streng Islamitische mensen die leven vanuit de normen en waarden
van de Afghaanse cultuur. Uit algemene informatie over de positie van allochto-
ne vrouwen van de eerste generatie (waartoe de moeder van Sudobe behoort)
volgt dat zij vaak een laag opleidingsniveau hebben, weinig contact hebben met
autochtone Nederlanders en er de minst moderne opvattingen over religie en
emancipatie op nahouden.93 Van de 12.000 Afghaanse vrouwen in Nederland
werkt tien procent. Het opleidingsniveau van deze vrouwen is in het algemeen
laag.94 Veel oudere Afghaanse mannen verwachten bovendien dat hun vrouw
thuisblijft om voor de kinderen te zorgen. Afghaanse vrouwen werken dus
meestal niet buitenshuis. Veel Afghaanse ouderen zijn van mening dat de vrouw
altijd rekening moet houden met de man en dat zij respect voor hem dient te
hebben.95 Door de gedwongen migratie naar het westen en de sociale ontworte-
ling die dit mee kan brengen, is het geloof voor velen een ‘identiteitsanker’
geworden.96 

Afghaanse jongeren doen het naar verhouding goed in Nederland: ze vinden
gemakkelijk aansluiting bij de Nederlandse samenleving, beheersen de taal
goed en volgen hogere studies. De oudere Afghanen echter integreren niet zo
snel, waardoor een generatiekloof ontstaat. Voor hen is het moeilijker om de
taal te leren en de snelle aanpassing van hun kinderen aan de westerse samenle-
ving geeft problemen bij de integratie. Vooral de strengere opvoeding die
Afghaanse dochters krijgen, zorgt steeds vaker voor conflicten. Het is voor veel
Afghaanse ouders in Nederland belangrijk dat een dochter met een Afghaan
trouwt, omdat dit een garantie is voor een veilige en stabiele toekomst. Een
huwelijkspartner komt idealiter uit de kring van familie, bekenden of
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overleggen dat laat zien dat de vrouw zelf eveneens slachtoffer is van bepaalde culturele
normen. 

vrienden.97 Tegen deze achtergrond is de ‘uithuwelijking’ van Sudobe met een
man uit Iran te begrijpen. Sinds een aantal jaren waren er problemen met
Sudobe. Die problemen werden voornamelijk ingegeven door de omstandigheid
dat Sudobe een ‘lossere’ levensstijl nastreefde, waarmee haar ouders zich op
geen enkele manier konden verenigen. De dood van Sudobe kan worden gezien
als een exponent van het feit dat het hier om een traditioneel gezin ging.

De moeder van Sudobe droeg een hoofddoek, hield ter terechtzitting haar
ogen neergeslagen en beheerste de Nederlandse taal niet. Zij werd gedurende
het gehele strafproces bijgestaan door een tolk. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat
de oudste broer van vader een belangrijke rol heeft gespeeld in de voorbereiding
van de moord op het meisje. Dat gegeven kan dienen als ondersteuning van de
stelling dat moeder niet het verwijt kan worden gemaakt dat zij niet tegen haar
man in opstand was gekomen. In ieder geval in eerste aanleg was de rechter
zich bewust van de culturele achtergrond van deze strafzaak.98 Tegelijkertijd
zag de rechtbank daarmee over het hoofd dat juist vanwege het feit dat moeder
uit een traditioneel Afghaans gezin afkomstig is, waarin het de vraag is wat haar
rol is en welke beslissingsmacht haar toekomt, zij geen mogelijkheid had zich
te distantiëren.99 Waarschijnlijk had de moeder weinig inspraak, gezien het
gegeven dat vaders oudste broer als een soort pater familias toestemming geeft
voor het doden van Sudobe en waarschijnlijk op de plaats waar Sudobe
gevonden is, aanwezig is geweest. Die positie van de vrouw is ook de insteek
die de verdediging kiest. Respondent 53:

Er was geen direct bewijs dat zij het gedaan had. En dat ze dat wist, is dan niet
voldoende, tegenwoordig wordt dat weer gerelativeerd, maar toen was die jurispru-
dentie nog niet zo strak. Dus ik dacht: dan kun je toch niet zeggen dat zij dit gedaan
heeft, zeker ook niet met de mechanismen die er spelen in zo’n gezin.

De raadsman van moeder in eerste aanleg stelde dat de vrouw ontzettend bang
was voor haar echtgenoot en dat zij in het gezin een ondergeschikte rol speelde.
Verzet bieden was voor haar onmogelijk. Volgens de raadsman was de oudste
broer van de vader waarschijnlijk ook in het huis van de grootmoeder aanwezig
geweest toen Sudobe gedood werd. Van hem zou eerder te verwachten zijn dat
hij bij de dood van Sudobe betrokken was dan de moeder. Tenslotte zou
volgens de verdediging de moeder er geen weet van gehad hebben dat Sudobe
zou worden gedood. Dit bewijsverweer werd echter door het hof niet aanneme-
lijk geacht, nu uit de feiten bleek dat de moeder een telefoongesprek tussen haar
echtgenoot en zijn oudste broer had opgevangen, waarin eerstgenoemde
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toestemming vroeg Sudobe om het leven te brengen.100 
Ook in cassatie bleef de kwestie van verwijtbaarheid het belangrijkste

argument van de verdediging. Ook al zou de moeder getuige zijn geweest van
de dood van haar dochter, dan nog was het voor haar onmogelijk daar iets tegen
te doen. Angst en de risico’s voor andere minderjarige gezinsleden en zichzelf
zouden haar geen keus geven.101 

Wiens redelijkheid?
Op het punt van de mate van verwijtbaarheid van de moeder in deze strafzaak
kan een vergelijking worden gemaakt met een andere culturele strafzaak, die
jaren eerder speelde, en waarbij door annotator ’t Hart werd ingegaan op de taak
van de rechter met betrekking tot de culturele achtergrond van de verdachte.
Het gaat om HR 18 september 1989,102 een strafzaak tegen een man van
Surinaamse afkomst die zijn nicht, Yvonne H., na een woordenwisseling zou
hebben bedreigd met de woorden ‘je moet oprotten anders steek ik je over-
hoop’. De verdachte had dit tegen zijn nicht gezegd omdat hij bang was voor de
kwade magische krachten waarover Yvonne naar de stellige overtuiging van de
verdachte beschikte. Hij werd vervolgd wegens bedreiging met geweld. De
Hoge Raad verwierp het beroep van de verdachte op noodweer met de overwe-
ging dat het optreden van de nicht in redelijkheid (mijn cursief, MS) niet
zodanig bedreigend was voor de verdachte dat het kon worden aangemerkt als
een ‘ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding’ in de zin van artikel 41 Sr.
In de noot onder het arrest gaat ’t Hart dieper in op de kwestie culturele
achtergronden en strafrecht. Hij stelt een vraagteken bij de redelijkheid die de
Hoge Raad tot uitgangspunt neemt. Om wiens redelijkheid gaat het hier in de
overweging van de Hoge Raad? Wellicht was het bezitten van zwarte kracht
voor de verdachte wel degelijk zeer bedreigend. De annotator pleit ervoor dat
de rechter de culturele achtergrond van de verdachte niet buiten beschouwing
laat. Daarbij is volgens ’t Hart van belang dat voor de beoordeling van de
geldigheid van een door de verdediging gevoerd verweer niet uitsluitend moet
worden geredeneerd vanuit een ‘dominant autochtoon cultuurpatroon’, maar
ook de cultuur van de verdachte, en wat daarin wordt beschouwd als ‘redelijk’,
daarbij moet worden betrokken.103 

Een vergelijkbare kwestie speelde in een arrest van de Hoge Raad van 20
november 1979.104 In die strafzaak werd een uit India afkomstige vrouw ervan
verdacht een Nederlandse vrouw met een mes in de hals te hebben gesneden,
ten gevolge waarvan die vrouw was komen te overlijden. De verdachte voerde
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ter verdediging aan dat de Nederlandse vrouw gedreigd had haar ‘aan Chine-
zen’ te verkopen. Zij was door dat dreigement zo bang geworden dat zij geen
andere mogelijkheid zag dan het slachtoffer van het leven te beroven. Volgens
de raadsman had de Indiase vrouw gehandeld in een situatie van psychische
overmacht omdat het, gelet op de culturele en religieuze achtergrond105 van de
verdachte, begrijpelijk was dat zij door het dreigement te worden verkocht aan
Chinezen die over haar leven zouden beschikken, in de kern van haar levens-
overtuiging werd geraakt. Vooral haar spirituele en ethische levenswijze
stonden daarbij op het spel.106 Ter onderbouwing van het pleidooi was door de
verdediging een cultureel antropoloog ingeschakeld die rapporteerde over de
persoonlijkheid van de normale jonge vrouw in India. De verdediging gaf
hiermee de aanzet voor de gangbare redelijkheidstoets bij psychische over-
macht, zij het met een duidelijke verwijzing naar de etnische achtergrond van
de verdachte. De Hoge Raad verwierp het cassatiemiddel van de verdediging
met als belangrijkste argument de subsidiariteitstoets: er waren voor de vrouw
andere mogelijkheden geweest om aan het dreigement van het latere slachtoffer
te ontkomen. 

In de strafzaak tegen de moeder van Sudobe beriep de verdediging zich op
een vergelijkbare gedachtegang: juridische uitgangspunten reflecteren de
morele opvattingen van de samenleving waarin zij zijn ontwikkeld. De raads-
man bepleit dat de rechter blijk zou moeten geven van ‘culturele empathie’: de
vaardigheid om in het beoordelen van strafbaar gedrag de culturele achtergrond
van de verdachte mee te wegen: 

Het behoeft geen betoog dat onze rechtsnormen in beginsel ontleend worden aan
onze eigen culturele, westers georiënteerde, verwachtingspatronen. In ons recht
dient echter ook plaats te zijn voor culturele empathie. Die culturele empathie
brengt mee dat voor de vaststelling van de grenzen van de strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid geen zedelijke heldenmoed van de betrokkene vereist mag worden. 107

6.4  Conclusie

In dit hoofdstuk zijn de mogelijkheden voor de verdediging om culturele
achtergronden in de vorm van bewijs- of kwalificatieverweren aan te voeren,
onderzocht. Bewijs- en kwalificatieverweren zijn erop gericht vrijspraak of
ontslag van alle rechtsvervolging te bewerkstelligen: de verdediging stelt dat
niet wettig en overtuigend bewezen is dat de verdachte het tenlastegelegde heeft
begaan. De verdediging kan ervoor kiezen een bewijsverweer te voeren zonder
gebruik te maken van de culturele achtergrond in de strafzaak of juist dankzij de
aanwezigheid van die achtergronden. In het eerste geval is de processituatie



Bewijs- en kwalificatieverweren in culturele strafzaken 183

zodanig dat het voor de verdediging gunstiger is om een ‘cultuurneutraal’
bewijsverweer te voeren dan om de culturele achtergrond expliciet te noemen,
omdat in de culturele achtergrond een strafverzwarend element kan schuilen.
Dit element is vooral in eerwraakzaken te vinden, waar het plannen van eer-
gerelateerd geweld gemakkelijk kan worden geïnterpreteerd als voorbedachte
rade (artikel 289 Sr). 

Als de verdediging ervoor kiest een bewijsverweer te voeren vanwege de
culturele achtergrond, wordt in die achtergrond gezocht naar ontlastende
argumenten. Een voorbeeld daarvan vormen twee uitspraken van de Hoge Raad
uit 1989 die het delict schaking betreffen. Advocaten geven aan dat de onduide-
lijke feitelijke toedracht waardoor veel schakingszaken gekenmerkt worden, het
voor het OM lastig maakt tot een volledige bewezenverklaring te komen. 

Kwalificatieverweren in culturele strafzaken zijn gevoerd met betrekking
tot mensenhandel (artikel 250a Sr). In de delictsomschrijving is opgenomen dat
mensenhandel gepaard moet gaan met dwang, die kan bestaan uit (dreigen met)
geweld. In een strafzaak tegen een Nigeriaanse vrouw werd haar verweten dat
zij de slachtoffers door het dreigen met het gebruik van zwarte krachten, in haar
macht hield. Kritisch onderzoek naar deze vermeende zwarte krachten liet zien
dat in dergelijke strafzaken door de verdachten (en soms ook door de slachtof-
fers) bewust manipulatief met het verschijnsel ‘voodoo’ werd omgesprongen,
waardoor het voor de slachtoffers bijvoorbeeld mogelijk werd een verblijfsver-
gunning te bemachtigen. Ook in andere culturele strafzaken is een dergelijk
manipuleren van de culturele achtergrond voorgekomen. Soms stuit de verdedi-
ging erop, zoals het geval was in een vermeende verkrachtingszaak waar een
wintiritueel een rol zou hebben gespeeld. In een ander geval (een vermeende
eerwraak: de verdachte had zijn vrouw doodgeschoten omdat zij volgens hem
een andere minnaar had, maar daarvan bleek niets uit de feiten) keurde de
rechter met scherpe bewoording het ‘verschuilen achter diens cultuur’ van de
verdachte af. Met andere woorden: in deze zaak misbruikte de verdachte
volgens de rechter zijn culturele achtergrond om zijn gewelddadige gedrag goed
te praten. Problematisch aan een dergelijke interpretatie kan zijn dat het voor de
rechter moeilijk is om de culturele achtergrond en de rol die deze gespeeld heeft
in de totstandkoming van een strafbaar feit, te duiden. De kennis die rechters
van culturele achtergronden hebben, is vaak summier. In lang niet alle culturele
strafzaken wordt een deskundige geraadpleegd die de rechter voorlicht over het
belang en de invloed van de culturele oriëntatie van de verdachte. Strikt
genomen is het dan ook mogelijk dat de verdachte zich ‘verschuilt achter zijn
cultuur’ zonder dat hij daarmee bedoelt manipulatief te zijn. Zowel in dit
hoofdstuk als in het volgende worden voorbeelden van strafzaken besproken
waaruit blijkt dat de culturele achtergrond voor de verdachte een grote invloed
had op zijn of haar denken en/of handelen en waarin de verdachte die achter-
grond geenszins als een slecht excuus gebruikt om strafbaar gedrag goed te
praten. 

Een voorbeeld daarvan kan de strafzaak tegen de ouders van de zestienjari-
ge Afghaanse Sudobe zijn, die in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk is
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behandeld. Het meisje zou zijn gewurgd door haar ouders. De moeder van
Sudobe werd veroordeeld wegens medeplegen, terwijl daarbij door de verdedi-
ging met klem kanttekeningen werden geplaatst, onder andere op het niveau van
het ontbreken van het voor medeplegen vereiste opzet (in casu op het samen-
werken met de vader en op de dood van het meisje). Volgens de verdediging
was de moeder niet in de positie haar wil vrijelijk te bepalen, omdat zij zich als
traditionele Afghaanse vrouw in een onderdrukte situatie bevond waarbij zij
zich diende te schikken naar de beslissingen van de mannelijke leden van de
(groot)familie. 



1 Machielse, 1986, p. 524 e.v. en 557-558.
2 Machielse, 1986, p. 523-524; Remmelink, 1996, p. 313. Zie ook Wetboek van Strafrecht -

Suppl. 125 (november 2003), art. 41-2-6.

Hoofdstuk 7

Culturele achtergronden als
strafuitsluitingsgronden 

7.1  Noodweer en noodweerexces

7.1.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de deelvraag centraal: op welke manieren kunnen cultu-
rele achtergronden worden verwerkt in de bestaande Nederlandse strafuitslui-
tingsgronden? Zijn er voorbeelden te vinden van strafzaken waarin de verdedi-
ging deze strategie kiest en hoe wordt er door de rechter op dergelijke verweren
gereageerd? Om een antwoord te kunnen formuleren op deze vraag worden in
dit hoofdstuk de strafuitsluitingsgronden noodweer(exces), psychische over-
macht en ontoerekenbaarheid in combinatie met culturele achtergronden
besproken. Gekozen is voor deze vier gronden omdat die zich het beste lenen
voor een dergelijke combinatie. Evenals in het vorige hoofdstuk wordt aanslui-
ting gezocht bij de relevante wetgeving, jurisprudentie en literatuur en dienen
de antwoorden van de respondenten op de interviewvragen als illustratie. 

De rechtvaardigingsgrond noodweer is neergelegd in artikel 41, lid 1 Sr:
niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdedi-
ging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke,
wederrechtelijke aanranding. Degene die zich verdedigt, heeft hiertoe een recht
dat staat tegenover een onrecht dat hem wordt aangedaan.1 In de figuur van
noodweer wordt dus een vorm van eigenrichting toegelaten: de burger hoeft
zich niet iedere aantasting te laten welgevallen en mag zich verdedigen. Dit
geldt zeker in het geval men niet direct een beroep kan doen op de overheid en
er daartegen vooralsnog geen andere middelen voorhanden zijn.2 Het gewelds-
monopolie van de overheid geldt echter onverkort en dat is ook de reden dat aan
een geslaagd beroep op noodweer voorwaarden zijn verbonden waaraan de
verdachte moet voldoen. 

Noodweerexces is de schulduitsluitende variant van noodweer, waarbij de
verdachte de grenzen van de noodzakelijke verdediging heeft overschreden
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3 Overigens is noodweerexces géén schulduitsluitingsgrond als bijvoorbeeld psychische
overmacht, omdat de situatie van een recht tegenover een onrecht die bepalend is voor
noodweer, ook afstraalt op noodweerexces (Machielse, 1986, p. 686). 

4 Machielse, 1986, p. 679-680.
5 Machielse, 1986, p. 683-684.
6 Machielse, 1986, p. 538 e.v.
7 Machielse, 1986, p. 553 e.v.
8 Remmelink, 1996, p. 321.
9 HR 1 maart 1983, NJ 1983, 468, Meta Hofmanarrest.
10 Zie annotator Keijzer bij HR 23 oktober 1984, NJ 1986, 56, onder no. 5, Bijlmer noodweer-

arrest.

(artikel 41 lid 2 Sr).3 Het noodweerexces moet direct zijn ontstaan door een
hevige gemoedsbeweging en de emotie op haar beurt moet door de aanranding
zijn opgewekt. Voor een geslaagd beroep op noodweerexces moet sprake zijn
van een onmiddellijk voorafgaande wederrechtelijke aanranding, waaraan de
verdachte onmogelijk kon ontkomen.4 Bij het beoordelen van een beroep op
noodweerexces neemt de rechter de persoonlijkheid van de verdachte in
ogenschouw, wat tot gevolg kan hebben dat het beroep wordt aanvaard, maar
eveneens dat het wordt verworpen omdat van de verdachte meer beheersing
mocht worden verwacht.5 Omdat in de meeste strafzaken waarin een beroep
wordt gedaan op noodweer subsidiair een beroep wordt gedaan op noodweer-
exces, worden zij in het onderstaande tegelijkertijd behandeld. 

Aan een geslaagd beroep op noodweer(exces) wordt een aantal voorwaar-
den gesteld. De eerste is dat er sprake moet zijn van een feitelijke aanranding of
een onmiddellijk dreigend gevaar voor een dergelijke aanranding.6 Met andere
woorden: er moet daadwerkelijk een aanranding van lijf, eerbaarheid of goed
zijn, waarop met zelfverdediging gereageerd wordt. Het bij voorbaat alvast tot
de aanval over gaan om een aanranding te voorkomen, is niet toegestaan,
evenmin als doorgaan met zelfverdediging als het gevaar al geweken is.7 In die
laatste situatie is eventueel een beroep op noodweerexces mogelijk.

Een tweede voorwaarde is dat de reactie proportioneel moet zijn, dat wil
zeggen dat het gebruikte geweld ter verdediging passend moet zijn. Er moet
evenredigheid bestaan tussen doel (het afweren van de aanval) en middelen (de
manier waarop het afweren gebeurt).8 In de woorden van de annotator van Veen
bij HR 1 maart 1983:9 de gekozen reactie moet door de beugel kunnen en een
groot goed (bijvoorbeeld een mensenleven, MS) mag niet worden opgeofferd
omdat er geen andere uitweg is om een klein belang te redden (bijvoorbeeld een
eigendom dat gestolen kan worden). Deze proportionaliteitstoets volgt uit de
tekst van artikel 41 Sr, die spreekt van de vraag of het gepleegde feit geboden
was ter noodzakelijke verdediging. Behalve het beginsel van proportionaliteit
is bij het beantwoorden van deze vraag ook het beginsel van subsidiariteit van
belang: bij het afweren van de aanval moet het minst ernstige middel worden
gekozen, waarvan wel voldoende effectiviteit mag worden verwacht.10 Deze
toets vloeit ook voort uit de formulering van artikel 41, lid 1 Sr: er moet sprake
zijn van een noodzakelijke verdediging. Om te bepalen of er is voldaan aan de
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11 Hier is opzettelijk weergegeven dat culpa in causa in de weg kan staan aan een beroep op
noodweer, omdat de Hoge Raad in het arrest Doodslag te Baarn (HR 13 juni 1989, NJ 1990,
48) heeft uitgemaakt dat hoewel de verdachte zich willens en wetens had begeven in een
situatie waarvan zij kon weten dat daarin de emoties hoog konden oplopen haar toch een
beroep op (in dit geval) psychische overmacht toekwam, omdat, om het te zeggen in de
woorden van de annotator ’t Hart bij dit arrest, er ‘teveel schakels’ zaten tussen het gaan
praten met haar ex-vriend en het plegen van doodslag op hem: de vrouw kon eenvoudigweg
op het moment dat zij haar huis verliet om haar ex te bezoeken, niet vermoeden dat zij zo
gewelddadig zou reageren.

12 Vgl. Machielse, 1986, p. 555 e.v. over de zogenaamde twijfelgevallen.
13 HR 31 oktober 2000, NJ 2001, 11 m. nt. JdH en HR 10 februari 2004, NJ 2004, 286 m. nt.

YB. Zie over eerstgenoemd arrest ook Brants en Kelk, 2002. 
14 HR 21 november 2000, NJ 2001, 160, m. nt. YB.

eisen van subsidiariteit en proportionaliteit is soms het beginsel van de zoge-
naamde Garantenstellung van belang: de bijzondere hoedanigheid van degene
die de zelfverdediging pleegt, die een verhoogde verantwoordelijkheid in zich
bergt. Van een politieagent bijvoorbeeld mag worden verwacht dat hij langer
het hoofd koel houdt in een bedreigende situatie dan een gemiddelde burger. 

Aan de honorering van een beroep op noodweer kan, net als bij de andere
strafuitsluitingsgronden, in de weg staan dat de verdachte zichzelf verwijtbaar
(culpa in causa) in de bedreigende situatie heeft gebracht, bijvoorbeeld door
een provocerende houding aan te nemen en/of zelf de confrontatie aan te gaan.11

Al met al komt er aan de rechter een grote vrijheid toe in het honoreren van een
beroep op noodweer. In het afwegen van de aanvaardbaarheid van een beroep
op noodweer zijn de feitelijke omstandigheden van de betreffende strafzaak erg
belangrijk. Onder andere deze twee factoren zorgen ervoor dat een geslaagd
beroep op noodweer niet van te voren te voorspellen kan zijn.12 

In lijn met deze feitelijke invulling is in recente jurisprudentie de noodweer-
figuur aangescherpt. Zo sluit het ontkennen van opzet op de gedraging een
beroep op noodweer(exces) niet uit.13 Een belangrijke uitspraak in verband met
het redelijkerwijze beoordelen van een beroep op noodweer werd gewezen door
de Hoge Raad op 21 november 2000.14 In deze zaak was de verdachte in een
volle discotheek na wat geduw en getrek met het latere slachtoffer plotseling in
een wurggreep genomen door die laatste. De verdachte was daardoor in paniek
geraakt en had geprobeerd zichzelf te bevrijden door met zijn vrije hand,
waarmee hij een bierglas vasthield, in de richting van het hoofd van zijn belager
te slaan. Die was daardoor gewond geraakt aan zijn hals en de verdachte werd
poging tot zware mishandeling ten laste gelegd. Het hof was van oordeel dat de
verdachte zich niet bevond in een situatie die noopte tot verdediging tegen een
ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding omdat hij zich na de eerste duw
van het latere slachtoffer uit de voeten had kunnen maken. Naar het oordeel van
de Hoge Raad was deze beslissing onvoldoende gemotiveerd. De annotator De
Hullu merkt op dat dit oordeel van de Hoge Raad terecht is, omdat de verdachte
zich op het moment van de aanval in een stampvolle discotheek bevond en zich
anders dan het hof stelde, niet gemakkelijk uit de voeten kon maken. Volgens
de annotator moet een beroep op noodweer niet achteraf ‘in de studeerkamer’
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15 Brants en Kelk, 2002, die bij dit arrest nog de vraag opwerpen of de verdachte in casu niet
ook zelf slachtoffer was, gezien de aard van de omklemming.

16 Zie ook Wetboek van Strafrecht – Suppl. 125 (november 2003), art. 41-20-24 en 25.
17 HR 8 januari 1917, NJ 1917, 175, W10066.
18 De Hullu, 2003, p. 315; vgl. Renteln, 1993, p. 452.
19 Rb Maastricht, 10 maart 2004, LJN AO5350.
20 In de Verenigde Staten werd in een vergelijkbare strafzaak (State v. Ganal) een man van

Filippijnse afkomst door de verdediging een zogenaamd ‘amokverweer’ gevoerd. Dit
verweer is gebaseerd op het effect dat een belediging kan hebben in bepaalde culturen op de

beoordeeld worden. Die beoordeling moet integendeel ‘uiterst realistisch’ zijn
en ‘op de concrete situatie toegespitst’.15 

In culturele strafzaken komt een beroep op noodweer(exces) geregeld voor,
in het bijzonder in zaken waar bloed- of eerwraakdreiging speelt. Ook strafza-
ken waarin personen elkaar over en weer bedreigen met zwarte kracht, lenen
zich voor een beroep op noodweer(exces). In het navolgende worden verschil-
lende van dergelijke strafzaken besproken. Eerst zal aandacht besteed worden
aan de term ‘eerbaarheid’ uit artikel 40 Sr. Wat betekent die term bijvoorbeeld
in verband met eerwraakdelicten?

7.1.2  De betekenis van ‘eerbaarheid’ in artikel 41 Sr

‘Eerbaarheid’ moet niet worden opgevat als ‘eer’ of ‘goede naam’, maar als
kuisheid, fatsoen op seksueel gebied.16 Delicten als verkrachting of aanranding
vormen een inbreuk op de eerbaarheid. Met betrekking tot eer in de zin van
‘goede naam’ heeft de Hoge Raad al in 1917 uitgemaakt dat het gewelddadig
beantwoorden van een dergelijke eerschending (iemand die jou uitscheldt een
klap geven) geen noodweerhandeling is.17 Ruzies naar aanleiding van beledi-
ging komen nogal eens voor in culturele strafzaken, maar hardhandig reageren
op een beledigende uitspraak over bijvoorbeeld iemands moeder, zal dus niet
kunnen leiden tot een gerechtvaardigd beroep op noodweer(exces). De Hullu
heeft echter betoogd dat proportionaliteit en subsidiariteit in een culturele
strafzaak een andere betekenis kunnen krijgen omdat ‘eer’ en ‘goede naam’
voor een allochtone verdachte van groter belang kunnen zijn dan voor een
autochtone verdachte.18 Toch oordeelde de rechtbank Maastricht anders op 10
maart 200419 in een strafzaak van een Antilliaanse verdachte die een ander van
het leven had beroofd nadat diegene beledigingen had geuit over de overleden
moeder van de verdachte. De verdachte werd veroordeeld tot zeven jaar ge-
vangenisstraf. Een respondent vertelde over een danig uit de hand gelopen ruzie
tussen twee Molukse families. Een lid van de ene familie zou hebben gespuugd
(naar eigen zeggen vanwege een vliegje dat in zijn mond was gevlogen) naar
een ouder lid van de andere familie. Die voelde zich daardoor zodanig in zijn
eer aangetast dat hij een aantal familieleden optrommelde die toen de politie
arriveerde op het punt stond het huis van de ‘spuger’ te bestormen. Volgens de
respondent begreep de politierechter niet hoe de situatie zo uit de hand kon
lopen, maar viel de strafmaat uiteindelijk mee.20 
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geestelijke toestand van een verdachte, die daardoor leed aan een extreme geestelijke en
emotionele stoornis (Li, 1996, p. 791-795). 

21 De termen worden soms als synoniemen van elkaar gebruikt, wat kan leiden tot verwarring.
Zie bijvoorbeeld Bloemink, 1998, p. 55 die stelt dat namus een ‘vorm van goede naam’
inhoudt, een mentale vorm van eer dus, waardoor deze geen grond kan zijn voor een beroep
op noodweer. 

22 Vgl. Huisman, 1995, p. 83. Zie ook Wetboek van Strafrecht – Suppl. 125 (november 2003),
art. 41-5: een ‘aanranding van de eerbaarheid’ moet worden gezien als een speciale vorm van
aanranding van iemands lijf.

23 Zie over deze strafzaak ook Bovenkerk en Yeşilgöz, 2003, p. 1-3; Ten Voorde, 2005.
24 Zie voor de uitspraak in hoger beroep in die zaak Gerechtshof Arnhem 22 maart 1996

(ongepubliceerd). De verdediging heeft in deze zaak een beroep gedaan op psychische
overmacht, noodweer en noodweerexces, maar de gronden waarop het beroep berust, zijn

‘Eer’ in de zin van goede naam kan dus niet door middel van noodweer
worden beschermd. Met andere woorden, şeref zal niet door noodweer worden
beschermd, omdat die vorm van eer ziet op status, aanzien en prestige. Maar
geldt dat ook voor eer in de zin van namus, kuisheid?21 Als de uitleg van
Remmelink wordt aangehouden, is dat nu juist wél de vorm van eer die voor
een beroep op noodweer in aanmerking komt.22 Nog steeds zou dan mogelijk
een geslaagd beroep op noodweer kunnen worden gedaan door de vader wiens
dochter verkracht is, als hij vervolgens de verkrachter te lijf gaat. Hij reageert
immers op de wederrechtelijke aanranding van iemands lijf. Tegelijkertijd zal
er een zekere mate van onmiddellijkheid dienen te zijn tussen de aanranding en
het afweren daarvan, waardoor het voorstelbaar is dat het wreken van de
geschonden eer lange tijd nadat de aanranding heeft plaatsgehad, niet als een
noodweersituatie kan worden beschouwd. Ook zal de eerwreker zich dienen te
houden aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Eventueel is een
beroep op noodweerexces nog mogelijk, als de verdachte aantoont dat hij de
grenzen van de noodzakelijke verdediging heeft overschreden vanwege een
door de aanranding (de eerschending in dit geval) veroorzaakte hevige ge-
moedsbeweging. 

Familieruzies vormen vaak de aanleiding voor (culturele) strafzaken waarin
een beroep wordt gedaan op noodweer(exces). Het gaat dan meestal om vecht-,
steek- of schietpartijen waarin het ene familielid of de ene familie zich verd-
edigt tegen andere familieleden of een andere familie. Zoals de voorbeelden in
de hieronder volgende paragraaf laten zien, wordt soms het beroep op nood-
weer(exces) gehonoreerd, maar in de meeste gevallen niet. 

7.1.3  Noodweer geaccepteerd: bloedwraak te Zevenaar

De zogenaamde ‘Zevenaarse bloedwraak’23 betreft een reeks strafzaken waarin
de rechter oordeelde dat een bloedvete een zo grote angst kan veroorzaken, dat
voor de betrokkenen een noodweersituatie kan ontstaan. De casus is redelijk
ingewikkeld, maar laat zich als volgt reconstrueren. In 1994 werd in Apeldoorn
een Turkse man gedood naar aanleiding van een zakenruzie. De dader werd
gearresteerd en veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf.24 Terwijl hij
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niet in het arrest opgenomen. Ook de naam van de betreffende raadsman is niet vermeld,
zodat het niet mogelijk is geweest hem of haar te achterhalen en te vragen naar de redenen
voor de betreffende verweren. Uit het arrest wordt niet duidelijk of culturele achtergronden in
deze zaak een rol hebben gespeeld. De verweren van de verdediging worden verworpen en in
de motivering van de straf (zes jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf) wordt enkel
verwezen naar de ernst van het feit. 

zijn straf uitzat, probeerden familieleden van het slachtoffer (de familie C.)
wraak te nemen op de schoonfamilie van de dader (de familie I.). De reden dat
de C.’s zich wendden tot de schoonfamilie leek de machtige positie van de
familie van de dader (familie A.) te zijn. Tegen de familie A. was niets te
ondernemen, tegen de minder aanzienlijke familie I. wel. In 1999 kwam de
dader van de Apeldoornse doodslag vrij en drie maanden later werd hij gedood,
vermoedelijk door een door de familie C. ingeschakelde huurmoordenaar.
Hiermee kwam de stand in dodelijke slachtoffers tussen de familie A. en C.
gelijk te staan. De familie I. had geen behoefte op haar beurt de schoonzoon te
wreken, omdat ze niet jarenlang in angst voor bloedwraak wilde leven. Toch
werd de familie I. een jaar later tegen haar zin bij de vete betrokken, toen in
Turkije een lid van de familie C. werd gedood door een neef van de familie A.
Gezien de nog altijd machtige positie van de familie A. vreesde de familie I.
voor wraak van de C.’s. In april 2000 vond een confrontatie tussen de families
C. en I. plaats. Leden van de familie C. bevonden zich plotseling in de straat
van de familie C. Er volgde een schietpartij tussen leden van de beide families
met als resultaat twee doden een één lichtgewonde aan de kant van de familie
C. en twee gewonden aan de kant van de familie I. 

In schema ziet de casus er als volgt uit. De pijlen tussen de families A en C
geven de wraakacties weer uit achtereenvolgens 1994 (A op C), 1999 (C op A)
en 2000 (A op C). De twee pijlen tussen C en I geven de wraakacties van de
familie C op de familie I weer, in de jaren 1994 en 2000:
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25 Een van de raadslieden van de verdachten vertelde dat hij de achterliggende bloedwraak ook
in eerste aanleg al noemde in zijn pleidooi, maar in het vonnis is over de bloedwraak niets
terug te vinden. 

26 Gerechtshof Arnhem 12 juni 2002, LJN AE4024.
27 Gerechtshof Arnhem 12 juni 2002, LJN AE4025. De verdachte wordt vrijgesproken op

technische (ballistische) gronden. De bloedwraak wordt door het hof wel behandeld (in
dezelfde bewoordingen als in de zaak tegen vader I.), maar speelt in de vrijspraak geen rol. 

De betrokken (overlevende) leden van de beide families werden vervolgd. In
eerste aanleg werden de C.’s aangemerkt als slachtoffers en de I.’s als agressors.
Het strafproces richtte zich volledig op de technische aspecten van de zaak,
vooral op de vraag wie op wie had geschoten en welke wapens daarbij waren
gebruikt. De bloedvete kwam in het geheel niet aan de orde.25 Leden van de
familie I. (vader en drie zoons) werden veroordeeld tot lange onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen. In hoger beroep kwamen de kaarten echter heel anders te
liggen. Het hof verdiepte zich in de aanloop naar de betreffende schietpartij in
april 2000 en hechtte belang aan de bestaande vete. Cultureel antropoloog Van
Eck werd, mede namens de verdediging, gevraagd een rapport op te stellen over
de aanwezigheid van een bloedvete tussen de beide families en over de vraag of
er sprake was geweest van bloedwraak. 

Het hof achtte bewezen dat de vader opzettelijk twee leden van de familie
C. van het leven had beroofd door van dichtbij en gericht op hen te schieten.
Twee andere leden van de familie C. had hij getracht van het leven te beroven.26

Door de verdediging werd namens de vader een beroep op noodweer gedaan: de
vader had gehandeld naar aanleiding van een ogenblikkelijke wederrechtelijke
aanranding van zijn eigen lijf en dat van anderen (zijn zoon was neergeschoten
door een lid van de familie C.). Het hof achtte aannemelijk dat de familie I.
sinds 1994 letterlijk in doodsangst had geleefd en dat deze angst gerechtvaar-
digd was in het licht van de bestaande bloedvete. De vader had, toen hij op de
hoogte raakte van de confrontatie door de familie C., in eerste instantie gepro-
beerd de situatie te sussen. Pas toen hij zag dat zijn zoon was neergeschoten en
hijzelf ook gewond was geraakt, had hij teruggeschoten op leden van de familie
C. Volgens het hof had de vader geen andere mogelijkheid zich te verdedigen
(proportionaliteit) en kon hij zich evenmin aan de situatie onttrekken (subsidia-
riteit). Het hof aanvaardde het beroep op noodweer en ontsloeg vader I. van alle
rechtsvervolging. Eén van de zoons I. werd vrijgesproken van doodslag omdat
het hof niet wettig en overtuigend bewezen achtte dat hij op de leden van de
familie I. had geschoten.27 Een tweede zoon I. werd eveneens vrijgesproken van
doodslag c.q. poging tot doodslag. Hij werd wel veroordeeld vanwege verboden
wapenbezit. In de zaak tegen deze tweede zoon gaf het hof een inhoudelijke
waardering van het fenomeen bloedwraak:

‘Iedere vorm van eigenrichting en daarmee ook conflicten als de onderhavige
bloedwraak zijn binnen de Nederlandse samenleving volstrekt onacceptabel. Dit
geldt temeer nu in de onderhavige zaak is gebleken dat verdachte door de voortdu-
rende bedreiging die er van deze bloedvete uitging een vuurwapen voorhanden heeft
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28 Gerechtshof Arnhem 12 juni 2002, LJN AE4026.
29 Gerechtshof Arnhem 12 juni 2002, LJN AE4029.
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gehad, en zich daarmee op de openbare weg heeft begeven.’28 

Het hof keurde het uitvoeren van bloedwraak dus pertinent af. Met betrekking
tot de derde zoon I. achtte het hof poging tot doodslag bewezen. Deze zoon
deed evenals zijn vader een beroep op noodweer. Het hof honoreerde ook dit
beroep. Evenals voor de vader, achtte het hof het ook voor deze zoon aanneme-
lijk dat hij als gevolg van de bloedvete in doodsangst had geleefd. De ogenblik-
kelijke en wederrechtelijke aanranding zag het hof in het gegeven dat vier leden
van de familie C. in een auto in de onmiddellijke omgeving van de woningen
van leden van de familie I. waren gesignaleerd. Bovendien was hoogstwaar-
schijnlijk één van de leden van de familie C. in het bezit van een vuurwapen.
Volgens het hof was het door de verdachte gehanteerde geweld (het lossen van
één schot) proportioneel, gezien 1) de bewapening van minstens één van de
leden van de familie C. met een vuurwapen, 2) de afstand tussen verdachte en
de gewapende man, 3) de tussen de leden van de familie C. en I. bestaande
bloedvete en 4) de komst van de leden van de familie C. naar de woonplaats van
de familie I. Het hof oordeelde dat eveneens was voldaan aan het vereiste van
subsidiariteit, omdat het aannemelijk achtte dat de verdachte, hoewel hij een
auto bestuurde, vanuit stilstand niet snel genoeg kon vluchten om aan het
gebruik van een vuurwapen te kunnen ontsnappen. Deze derde zoon werd
evenals een van zijn broers veroordeeld wegens verboden wapenbezit. Met
dezelfde woorden die het hof ten aanzien van de tweede zoon bezigde, werd de
bloedwraak nogmaals volledig afgekeurd.29 

7.1.4  Noodweer niet geaccepteerd: bloedwraak bij de moskee

Op 23 maart 2006 doet de rechtbank te Utrecht uitspraak30 in een bloedwraak-
zaak tussen twee Marokkaanse families (B. en M.) uit Zeist. De uitspraak
betreft de strafzaak tegen de hoofdverdachte (lid van de familie M.) die wordt
beschuldigd van moord, openlijke geweldpleging tegen personen in vereniging
en poging tot doodslag. 

De twee families waren buren die jarenlang een goede relatie hadden, maar
op een gegeven moment gebrouilleerd raakten. Verschillende getuigen verkla-
ren dat sprake is van een bloedwraakvete tussen de twee families, waarin vooral
één familielid (slachtoffer 1) het doelwit zou zijn van een dodelijke wraakactie.
Uit de uitspraak wordt niet duidelijk (overeenkomstig de soms onduidelijke
herkomst van een bloedwraakconflict; bovendien was ook hier sprake van
tegenstrijdige verklaringen van beide families, het minimaliseren van het eigen
aandeel en het over en weer uitvergroten van de rol van de ander) wat precies
de aanleiding geweest is tot het uiteindelijke gewelddadige treffen. In ieder
geval is sprake van een lange reeks gewelddadigheden en bedreigingen van de
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31 De verdachte zou hebben gezegd: ‘Ik heb nog een aardappeltje te schillen (sic). Ik neem
wraak’. 

32 Uit het vonnis wordt niet duidelijk of de rechtbank tbs had willen opleggen als de verdachte
wel had meegewerkt aan een persoonlijkheidsonderzoek. De eis van het openbaar ministerie
was levenslange gevangenisstraf. 

kant van de verdachte en zijn broers jegens leden van de andere familie.
Slachtoffer 1 wordt tijdens de confrontatie in het winkelcentrum (nabij de
moskee) door de verdachte met een mes gestoken in het bovenlichaam ter
hoogte van de schouder, ten gevolge waarvan het slachtoffer ter plekke over-
lijdt. 

De rechtbank concludeert dat de verdachte het slachtoffer met voorbedach-
ten rade van het leven heeft beroofd, nu hij in zeer korte tijd vanuit de auto naar
het slachtoffer is gerend en hem meteen heeft neergestoken. De rechtbank
beziet dit alles in het licht van de uitlatingen die door de verdachte31 en zijn
vader zijn gedaan over een op handen zijnde wraakactie op slachtoffer 1.

De verdediging doet ter zitting een beroep op noodweer, omdat de verdach-
te en zijn broer werden aangevallen door de slachtoffers 1 en 3, waartegen de
verdachte zich noodzakelijk diende te verdedigen. De verdachte zou moeten
worden ontslagen van alle rechtsvervolging. De rechtbank verwerpt dit beroep,
omdat zij de vermeende aanval door slachtoffer 1 niet aannemelijk vindt en
oordeelt dat er dan ook geen sprake kan zijn van een noodzakelijke verdediging.
De rechtbank gaat er juist vanuit dat de verdachte en zijn broer zich verwijtbaar
in een situatie hebben gebracht waarin zij geweld zouden moeten gebruiken, nu
zij zelf bewust de confrontatie hebben gezocht met de leden van de andere
familie. De verdachte wordt veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf. De
rechtbank motiveert deze straf als volgt:

De rechtbank neemt in aanmerking dat deze fatale dag is voorafgegaan door een
periode van ruim een jaar waarin de familie B. heeft geleefd in angst voor (geweld-
dadige) acties van de zijde van de familie M. De rechtbank leidt dit onder meer af
uit de omstandigheid dat het merendeel van de eerdere meldingen van incidenten
afkomstig is van leden van de familie B., en ook op 24 maart 2005 (de dag van de
confrontatie MS) wordt uiting gegeven aan deze angst doordat slachtoffer 2 meteen
de politie telefonisch verzoekt ter plaatse te komen. De rechtbank rekent het de
verdachte zwaar aan dat hij het bewezenverklaarde heeft begaan zeer kort nadat hij
uit de detentie is ontslagen, te weten op 7 maart 2005, terwijl deze vrijheidsontne-
ming eveneens verband hield met een gewelddadig treffen tussen leden van beide
families. 

Hier wordt de angst waarin de familie B. heeft geleefd dus aangegrepen als een
van de redenen voor de relatief zware straf. Naast deze omstandigheden van
generale en speciale preventie laat de rechtbank nog meewegen dat de verdach-
te al eerder voor geweldsdelicten is veroordeeld en geen inzicht heeft willen
geven in zijn persoonlijkheid omdat hij heeft geweigerd mee te werken aan
psychiatrisch onderzoek.32 
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homoseksualiteit onbespreekbaar, maar het zou veelvuldig voorkomen, vooral in Marokko. 

7.1.5  Iraanse homomoordenaar: noodweerexces niet aanvaard

Voor de rechtbank te Leeuwarden deed een Iraanse verdachte een beroep op
noodweer(exces).33 Hij had een man 26 keer met een mes gestoken, tengevolge
waarvan het slachtoffer was overleden. Volgens de verdachte had hij gehandeld
ter verdediging van zijn eigen leven, omdat het slachtoffer hem met een pistool
zou hebben bedreigd. Hij zag toen geen andere uitweg dan het slachtoffer neer
te steken. Uit het vonnis wordt maar heel indirect duidelijk dat er sprake is van
culturele achtergronden die mogelijk een rol hebben gespeeld in dit drama.
Over de verdachte is in het Pieter Baan Centrum een multidisciplinaire rappor-
tage opgemaakt, waaruit naar voren komt dat hij waarschijnlijk gebukt ging
onder veel stress, als gevolg van het feit dat hij gescheiden was van zijn familie
en in een andere cultuur leefde. Er was volgens de onderzoekers echter geen
sprake van verminderde toerekeningsvatbaarheid. De advocaat van de verdachte
vertelde dat in deze zaak een homoseksueel contact de oorzaak was van het
conflict tussen de verdachte en het slachtoffer. De verdachte had het latere
slachtoffer op een homo-ontmoetingsplaats ontmoet. Toen de verdachte merkte
dat het slachtoffer hem in de rol van de passieve partij wilde dwingen, heeft hij
zich daartegen verdedigd door het slachtoffer neer te steken.34 Volgens Van
Gemert is het voor een man uit het Midden-Oosten zeer vernederend om in de
passieve, ontvangende rol te worden gedwongen in homoseksueel contact. Uit
zijn onderzoek blijkt dat mannen of jongens die deze rol krijgen opgedrongen,
zeer agressief kunnen reageren.35 

De rechtbank honoreerde het beroep op noodweer of noodweerexces niet.
Volgens de rechtbank was er sprake van culpa in causa: de verdachte had zich-
zelf in de situatie gebracht waaraan hij zich gemakkelijk had kunnen onttrekken
en waarvan hij wist dat er een confrontatie zou kunnen volgen. Op die manier
kon er volgens de rechtbank geen sprake zijn van een ogenblikkelijke weder-
rechtelijke aanranding waartegen de verdachte zich moest verdedigen. De
verdachte werd veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. 

Een respondent vertelde mij over een uiterst curieuze strafzaak waarin hij
een Marokkaanse jongen had bijgestaan die net als in bovenstaande casus een
homoseksueel contact onderhield met een oudere man. In deze verhouding had
de jongen de rol van ondergeschikte partij. Op een gegeven moment kon de
jongen het contact emotioneel niet meer aan. Hij werd vooral geplaagd door
zijn religieuze overtuiging (hij was moslim) die hij niet in overeenstemming
kon brengen met deze verhouding. Naar zijn gevoel kon hij de verhouding niet
langer voortzetten. Daarop bracht hij zijn minnaar op een gruwelijke manier om
het leven. De contacten tussen de jongen en het slachtoffer waren altijd zo
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36 Gerechtshof ’s-Gravenhage 1 juli 2002, LJN AE8237. Het Haagse hof overweegt overigens
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maatschappij (mijn cursief, MS). Onduidelijk blijft of het hof hiermee beoogt de verdachte te
weerhouden van het praktiseren van culturele gebruiken. 

geheim geweest, dat de zaak niet opgehelderd werd. Vijf jaar na het voorval gaf
de jongen zichzelf aan bij de politie omdat hij door zijn geweten geplaagd werd.
De jongen wilde veroordeeld worden, maar omdat het bewijs in eerste instantie
zo mager was, ‘dreigde’ er vrijspraak. Uiteindelijk bleek de jongen over zoveel
daderinformatie te beschikken, dat hij inderdaad als de dader werd aangemerkt
en wegens doodslag werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. 

7.1.6  Conclusie

In culturele strafzaken wordt soms een beroep op noodweer of noodweerexces
gedaan. Hoewel door sommige auteurs gepleit wordt voor het opnemen van
cultuursensitieve factoren in het beoordelen van de termen ‘ogenblikkelijke
wederrechtelijke aanranding’ en de toetsen van proportionaliteit en subsidiari-
teit, wordt in de meeste gevallen een beroep op noodweer(exces) niet gehono-
reerd. De strafzaken betreffen vaak ernstige geweldsdelicten waarbij het
verdedigingsbelang soms onduidelijk blijft, zodat het beroep op noodweer(ex-
ces) strandt. 

De uitspraak van het hof Arnhem in de Zevenaarse bloedwraakzaak is
opmerkelijk, omdat een beroep op noodweer niet vaak gehonoreerd wordt.
Bovendien laat deze strafzaak in eerste aanleg een heel ander beeld zien dan in
hoger beroep. De vraag is of aan de vereisten van een geslaagd beroep op
noodweer in dit geval voldaan is. Was er bijvoorbeeld een ogenblikkelijke,
wederrechtelijke aanranding? Uit het arrest blijkt dat de familie C. door de wijk
van de familie I. reed, maar of zij zich daarbij dreigend gedroegen, is niet
duidelijk. In ieder geval lijkt het erop dat het de familie C. is geweest die zich
provocerend heeft opgesteld en dat de familie I. niet de confrontatie heeft
gezocht. Dat is belangrijk, omdat culpa in causa een geslaagd beroep op
noodweer in de weg kan staan. Zo oordeelde het gerechtshof in Den Haag in
2002 in een strafzaak naar aanleiding van een familievete dat de verdachte zelf
de confrontatie met de vijandige familie gezocht had en dat daarmee een beroep
op noodweer niet kon slagen.36 Het hof in Arnhem geeft in de Zevenaarse zaak
aan dat de feiten moeilijk te reconstrueren zijn, maar het lijkt erop dat de familie
C. in ieder geval niet is begonnen met schieten, maar dat het de familie I. is
geweest die, min of meer uit voorzorg, de wapens heeft getrokken. Om die
reden zou er misschien beter gesproken kunnen worden van een situatie van
putatieve noodweer: een situatie waarin een persoon om begrijpelijke redenen
dénkt dat hij wordt aangevallen en op grond van die gedachte zichzelf ver-
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dedigt, terwijl later blijkt dat dit niet nodig is geweest. 
De zaak van de bloedwraak bij de moskee in Zeist komt deels wel en deels

niet overeen met de uitspraak in ‘Zevenaar’: de overeenkomst zit hem in de
zware afkeuring door de rechter van dergelijke geweldsdelicten die op de
openbare weg plaatsvinden op klaarlichte dag. Het verschil is dat de rechter in
de moskeemoord de angst van de familie die het slachtoffer is geworden laat
meewegen als strafverzwarende omstandigheid voor de familie die als agressor
moet worden beschouwd. In die zaak is het overigens niet alleen de bloedwraak
die leidt tot strafverzwaring: de rechter acht er ook andere, algemene strafver-
zwarende factoren aanwezig. 

7.2  Psychische overmacht 

Artikel 40 Sr bepaalt dat niet strafbaar is, hij die een feit begaat waartoe hij door
overmacht is gedrongen. In het kader van dit hoofdstuk is de schulduitsluitende
(niet-strafbaarheid van de dader) variant van overmacht van belang, de zoge-
naamde psychische overmacht, waarbij het gaat om een ongewone psychische
toestand waarin zich de dader bevindt. Hij gaat gebukt onder een verontschuldi-
gende stresssituatie, waaraan hij uiteindelijk toegeeft.37 Psychische overmacht
moet worden gezien als een vorm van psychische dwang. Het is misschien wel
mogelijk zich aan die dwang te onttrekken, maar het is waarschijnlijk dat dit de
weerstand van een gewoon mens te boven gaat.38 Dit betekent niet, dat er in het
geheel geen weerstand van een persoon te verwachten is: het moet gaan om een
druk die redelijkerwijze niet te weerstaan is.39 Het gaat om ‘alle voorstellingen
waarvan een zo overweldigende indruk op de dader was te verwachten, dat te
begrijpen valt dat hij niet anders gehandeld heeft’.40 In de jurisprudentie is de
volgende omschrijving voor psychische overmacht ontwikkeld: een toestand
waaraan de verdachte redelijkerwijs geen weerstand had kunnen en behoren te
bieden aan een van buiten komende drang.41 Het moet gaan om een zodanige
psychische druk dat de wilsvrijheid van de dader is aangetast of helemaal is
verdwenen.42 De druk moet acuut zijn, gezien de situatie van het moment waar-
op die werd uitgeoefend en de toestand waarin de dader op dat moment door die
druk verkeerde, moet onweerstaanbaar zijn geweest. Voor het beantwoorden
van de vraag of er sprake is van psychische overmacht, zijn de feiten en om-
standigheden van de betreffende strafzaak van doorslaggevend belang. De
rechter zal vooral letten op de persoonlijkheid van de verdachte en op de
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ke omstandigheden: de angst van de verdachte voor zijn broer vanwege jarenlange stelselma-
tige mishandelingen, de weinig defensieve mechanismen, de beperkte geestelijke draagkracht
en de belastende omstandigheden waaronder de verdachte jarenlang heeft geleefd.

48 Rb Alkmaar 9 juli 2002, LJN AE5211.

specifieke situatie waarin hij zich bevond.43 Kort samengevat komen de vragen
die de rechter zich in een dergelijk zaak zal stellen, op het volgende neer: 1) is
er sprake van een zodanige druk dat in gemoede kan worden gezegd dat de
wilsvrijheid van de dader is aangetast? en 2) is van de dader in concreto
redelijkerwijs te vergen dat hij weerstand biedt aan de druk van de omstandig-
heden.44 

Evenals de rechtvaardigingsgrond noodweer (zie hierboven § 7.1.1) worden
aan een beroep op psychische overmacht de voorwaarden van subsidiariteit en
proportionaliteit gesteld: als de verdachte andere wegen openstaan om te ont-
komen aan de risicovolle situatie, moeten die wegen eerst bewandeld worden.
Naarmate een misdrijf ernstiger is, zal de rechter meer gewicht hechten aan
wetsnaleving en zullen de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit zwaarder
zijn.45 Zoals hieronder nog zal blijken, stranden veel culturele strafzaken op
deze twee toetsen. 

Een verschil met de toetsing bij rechtvaardigingsgronden is dat in een geval
van psychische overmacht de proportionaliteit en subsidiariteit minder geob-
jectiveerd worden. Er wordt aansluiting gezocht bij de persoon van de dader en
wat er van hem of haar in de betreffende situatie verlangd kon en mocht
worden.46 De toetsing is dus subjectiever, er wordt niet zozeer gekeken naar wat
een redelijke persoon onder vergelijkbare omstandigheden zou doen, maar naar
wat deze persoon zou doen. Ook bij deze schulduitsluitingsgrond geldt de
remmende werking van Garantenstellung en culpa in causa. Een beroep op
psychische overmacht wordt niet vaak gewaardeerd door de rechter, maar hij zal
op grond van artikel 358, lid 4 Sv moeten motiveren waarom hij het verweer
verwerpt. De gevallen waarin psychische overmacht aannemelijk wordt geacht,
betreffen meestal relationele conflicten (vaak binnen een gezin) waarin sprake
is van een tirannieke persoon die na een lange periode van terreur door zijn
slachtoffers (bijna) om het leven wordt gebracht.47 Maar ook in dergelijke
gevallen wordt psychische overmacht niet altijd aanvaard.48 

7.3  Psychische overmacht en culturele strafzaken 

7.3.1  Inleiding

De schulduitsluitingsgrond psychische overmacht lijkt naar zijn aard heel
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geschikt voor gebruik in een culturele strafzaak. Uit relevante literatuur,49

jurisprudentie over culturele strafzaken en de antwoorden van de respondenten
komt dan ook naar voren dat deze strafuitsluitingsgrond naar verhouding vaak
wordt ingeroepen. Respondent 63 vertelt uit eigen ervaring: 

Ik ben geen voorstander van de eis ‘luister eens, je moet er begrip voor hebben want
hij komt uit die cultuur, en daarin is eer ontzettend belangrijk’. Dan zit je eigenlijk
weer buiten de mens, dan zit je puur in de cultuur. Je moet die culturele aspecten
gaan analyseren: hoe hebben die doorgewerkt in zijn gevoelsleven? Bij de strafmaat
kun je het altijd naar voren brengen, alleen een strafrechtadvocaat pleit het liefst op
essentiële dingen in de zin van psychische overmacht of verdergaande aantasting
van de wilsvrijheid, dáár gaat het om. Dus door zijn cultuur kon hij niet anders
handelen. Dat is eigenlijk de beste insteek, denk ik.

Een beroep op psychische overmacht hoeft door de rechter niet gehonoreerd te
worden, maar als de verdediging een geloofwaardig pleidooi houdt over de
aanwezigheid van druk op de verdachte en de invloed van die druk op diens
gedrag, dan kan de rechter daarin reden zien tot strafvermindering. Een voor-
beeld daarvan is een Irakese eerwraakzaak die hieronder in § 7.3.8 aan de orde
komt. 

De ‘van buiten komende drang’ waaraan de verdachte geen weerstand kon
en hoefde te bieden, die voor het aannemelijk maken van psychische overmacht
noodzakelijk is, kan worden gevonden in de culturele achtergrond van de
verdachte. Bronkhorst noemt in zijn proefschrift al de mogelijkheid van
hypnose en andere gevallen van ‘overweldigende suggestie’. Hij zegt daarover:
‘het is toch zeer wel denkbaar dat iemand door een ander of misschien zelfs
door omstandigheden zodanig wordt gebiologeerd, dat hij volkomen machinaal
handelt’. Volgens Bronkhorst is in dergelijke omstandigheden sprake van
psychische overmacht.50 Een dergelijk betoog zou kunnen worden gehouden in
strafzaken waarin sprake is van (angst voor) zwarte krachten, beheksing of
betovering. 

Maar ook wanneer bijvoorbeeld sprake is van druk vanuit de familie of de
gemeenschap van waaruit de verdachte afkomstig is (bijvoorbeeld in het geval
van eerwraakzaken), kan de verdediging die druk ‘vertalen’ in de van buiten
komende drang die hoort bij psychische overmacht. Volgens Knoops kan een
plicht tot eerwraak een dermate zware druk op een persoon leggen dat psychi-
sche overmacht niet zonder meer kan worden uitgesloten.51 Respondent 39
vertelde over een jonge cliënt die ervan werd verdacht zijn zuster te hebben
neergestoken (poging tot moord) omdat zij zwanger was geworden van haar
Nederlandse vriend en met hem wilde trouwen, terwijl zij was beloofd aan een
andere, veel oudere Marokkaanse man. De schande voor de familie was zó
groot, dat haar broer had geprobeerd haar door middel van messteken om het
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52 Hoewel die combinatie in de strafzaak tegen Fumiko Kimura in beperkte zin positief
uitpakte, zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.5.1. 

leven te brengen, maar haar niet dodelijk had getroffen. De respondent vertelt
over deze strafzaak, waar de familiedruk op de verdachte groot was geweest:

Die jongen vertelde gewoon ‘ik heb het gedaan’ en hij heeft tot in detail verteld dat
dat de regels van het spel waren. Dat hij het vreselijk vond. Hij vertelde ook dat hij
huilend bij zijn zuster stond en dat hij eigenlijk wel min of meer voor de klus was
gevraagd door zijn vader. Maar daar is wel in heel verregaande mate rekening
gehouden in de strafmaatbepaling. Dat meisje zei het ook: ‘straf hem alsjeblieft niet,
want hij moest het ook maar doen’. Dus ik geloof dat die jongen toen tweeëneenhalf
jaar heeft gekregen of zo. 

Respondent 15 legt naar aanleiding van een schakingszaak uit hoe de schulduit-
sluitingsgrond psychische overmacht goed aansluit op druk vanuit de familie op
de (jeugdige) verdachte: 

Een meisje dat zou trouwen met een jongen, uiteindelijk wilde ze dat niet en na wat
haken en ogen ging haar vader ermee akkoord dat ze niet met die jongen zou gaan
trouwen. Maar de moeder van het meisje vond eigenlijk nog steeds dat die jongen
wel een goede partij was en die heeft hem toen min of meer ingefluisterd dat hij
haar maar moest ontvoeren. Daar heeft de moeder zelfs nog aan meegeholpen. ’t
Ging hierom: de jongen die dat meisje ontvoerd had, heeft dat gedaan omdat hij
deels werd opgejut door die moeder. Daarin zit dan toch wel heel duidelijk het
aspect dat hij als man toch wel handelend moest optreden. Ik denk dat ik in zo’n
zaak zeker met psychische overmacht zou komen. Echt op die jongen toegespitst en
niet met een verhaal van in die en die cultuur is het nou eenmaal zo dat. Ik zou in
dat geval eerder zeggen dat je een rapport laat schrijven waaruit blijkt dat die jongen
niet zo sterk in zijn schoenen staat en erg onder de invloed van bijvoorbeeld, in dit
geval dan die moeder, staat. 

Bovendien is psychische overmacht een schulduitsluitingsgrond, die de
strafbaarheid van de verdachte opheft. Het voordeel van de individualisering
van psychische overmacht in verband met een culturele strafzaak is dat op deze
manier niet de gedraging, maar de dader gedisculpeerd wordt. Op die manier
kan de rechter bijvoorbeeld het fenomeen eerwraak veroordelen, maar toch een
verdachte ontslaan van alle rechtsvervolging omdat hij vanwege de aanwezig-
heid van eerwraak verontschuldigbaar onder onhoudbare druk heeft gehandeld.
In het geval van psychische overmacht is niet per se sprake van een gebrekkige
ontwikkeling van de geestesvermogens bij de verdachte, met andere woorden
er is geen sprake van ontoerekeningsvatbaarheid. In het geval van een culturele
strafzaak is dat een belangrijk onderscheid, omdat de associatie van cultuur en
psychiatrische stoornis hoogst ongelukkig kan zijn.52 

In de paragrafen hieronder zal aan de hand van voorbeelden uit de jurispru-
dentie en antwoorden van respondenten duidelijk worden dat in geval van
culturele strafzaken inderdaad vaak een beroep op psychische overmacht wordt
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gedaan. Scherper gesteld: als in een culturele strafzaak wordt gekozen voor een
verweer gebaseerd op een strafuitsluitingsgrond, dan is dat meestal psychische
overmacht.

7.3.2  Vroege Dordtse eerwraak: geen sprake van overmacht

De rechtbank Dordrecht oordeelde op 12 januari 197953 over een strafzaak
waarin sprake was van eerwraak. De feiten worden in deze uitspraak helaas niet
weergegeven, maar duidelijk is dat de verdachte een beroep op overmacht deed
omdat hij naar zijn overtuiging niet anders kon dan te handelen zoals hij had
gedaan. Verdachtes halfzusje had door haar gedrag de eer van de familie
gekrenkt. Waarschijnlijk had verdachte vervolgens zijn halfzusje van het leven
beroofd, want hij werd veroordeeld wegens moord. 

De rechtbank achtte geen gronden aanwezig voor het honoreren van het
beroep op overmacht. Volgens de rechtbank had de verdachte zich van het
doden van zijn halfzusje kunnen en moeten onthouden. Voor de rechtbank
waren er vier argumenten die tot deze conclusie leiden. In de eerste plaats was
er het ordeargument: ‘[van] iedere buitenlander die zich in de Nederlandse
culturele samenleving en daarmee in de Nederlandse rechtsorde begeeft moet
worden verwacht, dat hij aldaar ook rekening houdt met de daar geldende
wettelijke strafbepalingen ter bescherming van het leven en de gezondheid van
anderen en zich dienovereenkomstig gedraagt’. In de tweede plaats voerde de
rechtbank aan dat niet aannemelijk was geworden dat de verdachte als buiten-
lander in Nederland in zodanige omstandigheden had verkeerd dat hij in
redelijkheid niet in staat zou zijn geweest met de Nederlandse strafbepalingen
rekening te houden en zich van het doden van zijn halfzusje te onthouden. Met
deze overweging bedoelde de rechtbank blijkbaar dat de verdachte niet in een
zodanige positie verkeerde dat hij niet op de hoogte kon zijn geraakt van de
Nederlandse wettelijke voorschriften. Het derde argument dat de rechtbank
aanvoerde was dat ook in Turkije, het land waaruit de verdachte afkomstig was,
op het doden uit eermotieven lange gevangenisstraffen staan. Met andere
woorden, de verdachte kon zich niet beroepen op dwaling ten aanzien van het
recht, omdat ook de rechtsorde waarmee hij meer vertrouwd was (de Turkse)
het doden van anderen straft. Als vierde en laatste argument voerde de recht-
bank de subsidiariteitstoets aan: de verdachte had zijn halfzusje niet hoeven
doden. Er waren andere wegen om de familie-eer te redden, namelijk door zijn
ervaring van het gebeuren te bespreken met zijn ouders of met derden. De
rechtbank verwierp het beroep op overmacht en veroordeelde de verdachte tot
de toenmaals bestaande straf van zes maanden tuchtschool. Die straf geeft het
idee dat de ouders van de verdachte waarschijnlijk wél op de hoogte waren van
de plannen van de verdachte, in tegenstelling tot wat de rechtbank in zijn laatste
argument opwerpt. De verdachte was blijkbaar minderjarig, anders zou een straf
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van zes maanden tuchtschool niet worden opgelegd. Het naar voren schuiven
van een minderjarig mannelijk familielid voor het uitvoeren van een eerwraak,
lijkt op een weloverwogen besluit waarbij ook de ouders betrokken zijn
geweest. 

7.3.3  Religieuze beïnvloeding: overmacht geaccepteerd

Onderstaande strafzaak kan dienen als voorbeeld van de vloeiende scheidings-
lijn tussen noodweer(exces) aan de ene kant en psychische overmacht aan de
andere kant. In hoofdstuk 6, § 6.3.5 is een strafzaak besproken waarin de
verdachte een beroep deed op noodweer nadat hij zijn nicht had bedreigd omdat
zij naar zijn zeggen ‘zwarte kracht’ op hem wilde uitoefenen. In deze paragraaf
komt een strafzaak aan de orde waarin eveneens sprake is van een bepaalde
vorm van beïnvloeding door middel van religie. Hier deed de verdachte, die
ervan werd beschuldigd een ‘priester’ die zijn familieleden vergaand had
beïnvloed, te hebben neergestoken, een beroep op psychische overmacht. De
verdachte voelde zich dermate in het nauw gedreven door de priester en de
angstaanjagende invloed die de man binnen de familie had, dat verdachte geen
andere keus zag dan de man uit te schakelen. Het verschil met de strafzaak uit
§ 6.3.5 zit hem hierin, dat in het geval van de ‘priester’ geen sprake was van een
voorafgaande bedreiging. Het ging om twee Turkse broers, wier familie onder
de invloed was gekomen van een man die als een soort profeet of sekteleider
probeerde alle familieleden aan zich te binden. Twee broers wisten zich aan zijn
macht te ontworstelen en zij probeerden de invloed van de profeet te breken.
Dat eindigde in een worsteling, waarbij een van de broers de profeet in zijn hals
stak met een stanleymes. Beide broers werden vanwege deze steekpartij (de ene
voor openlijke geweldpleging omdat hij had geslagen en de ander voor poging
tot doodslag) vervolgd. De verdediging schakelde de turkoloog Nauta in om aan
de rechtbank de culturele achtergrond van deze geschiedenis duidelijk te
maken. Nauta heeft zich daarin in het bijzonder gericht op de hechte band die
er bestond tussen de familieleden onderling. Respondent 3 vertelt over het
verloop van die zaak, met een compliment aan de rechter-commissaris:

Deze jongen is toen voorgeleid en die kwam bij een rechter-commissaris, [naam
RC], en die was heel geïnteresseerd in het geheel, die begreep het ook heel goed.
Toen heb ik Nauta ingeschakeld, want ik vond wel, dat lag er zo dik bovenop, dat
dat natuurlijk hét verhaal in die zaak was. Dan moet je het nog wel in een juridisch
vat gieten en ik heb er toen psychische overmacht van gemaakt. Uiteindelijk is dat
ook gelukt. Ja, die jongens die zijn uiteindelijk ontslagen van alle rechtsvervolging
en er is ook geen hoger beroep door het Openbaar Ministerie ingesteld. Nou, het
was echt heel mooi. 

7.3.4  Eerwraak te Zwijndrecht: geen sprake van overmacht 

Op 22 juni 1999 werd de 29-jarige Turkse vrouw Kezban Vural voor de ogen
van haar kinderen door haar ex-man in Zwijndrecht doodgeschoten. Hij
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55 Rb Dordrecht 30 december 1999, LJN AA4019.
56 Gerechtshof ’s-Gravenhage 21 april 2000, LJN AD9578.

verdacht haar van vreemdgaan en kon dit niet verkroppen. Hij had al eerder
bedreigingen geuit en Kezban was met haar twee kinderen ondergedoken in een
blijf-van-mijn-lijf huis. Haar ex-echtgenoot was echter achter haar verblijfplaats
gekomen.54 Op 30 december 1999 deed de Dordtse rechtbank uitspraak in de
strafzaak tegen de verdachte.55 Hem werd moord ten laste gelegd en de eis van
de officier van justitie was tien jaar gevangenisstraf en tbs. Door de verdediging
werd een bewijsverweer gevoerd (geen moord, maar doodslag) en een straf-
maatverweer: de raadsman vroeg strafvermindering op basis van het gegeven
dat de verdachte een primitieve Turkse man was die niet in de Nederlandse
samenleving was geïntegreerd omdat hij uitsluitend met Turkse mensen
omging. De nadruk van die verdediging lag op het feit dat de verdachte een man
was die niet beter wist dan dat hij zijn eer moest wreken nadat zijn vrouw bij
hem was weggegaan. In zijn ogen was zijn ex-echtgenote een slechte vrouw.
Met deze omstandigheid moest volgens de raadsman in strafverminderende zin
rekening worden gehouden. Van hem kon niet verwacht worden dat hij aloude
gewoonten in Nederland zomaar opzij zou zetten. In hoger beroep werd door de
verdediging een beroep op psychische overmacht gedaan, met een zelfde
onderliggende redenering.56 

De rechtbank vond de eis van het OM te laag en legde een gevangenisstraf
op van vijftien jaar en tbs. Ter motivering van dit vonnis noemde de rechtbank
de ernst van de gedraging, het feit dat de verdachte met voorbedachten rade te
werk was gegaan en de omstandigheid dat de schietpartij in het bijzijn van de
kinderen had plaatsgevonden. De rechtbank noemde de gedraging ‘weerzinwek-
kend’ en het was om die reden én om het gegeven dat de verdachte kennelijk
geen spijt had van zijn gedraging, dat een hogere straf werd opgelegd. Uit de
uitspraak wordt niet duidelijk of het de culturele achtergrond is die de strafver-
hoging veroorzaakt, hoewel de rechtbank over die achtergrond wel haar mening
geeft. 

‘De rechtbank wenst zich vervolgens uit te laten over de omstandigheid dat het
slachtoffer van het leven is beroofd omdat zij bepaalde – ook in Nederland onder
delen van de Turkse bevolkingsgroep levende – gevoelens aangaande eer zou
hebben geschonden. De rechtbank is van oordeel dat dergelijke gevoelens in de
Nederlandse rechtsorde op geen enkele wijze een rechtvaardiging kunnen vormen
voor de toepassing van geweld en/of het ontnemen van een leven. Aan een dergelijk
motief voor levensberoving kan ook geen enkele strafverminderende werking
worden toegekend. In zoverre dient de op te leggen straf mede een generaalpreven-
tief doel.’

De culturele achtergrond en de door de rechtbank gepercipieerde negatieve
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invloed ervan op de verdachte werd ook als motivering aangevoerd voor het
opleggen van de tbs: 

‘Beide gedragsdeskundigen immers achten de kans op recidive van soortgelijke
delicten als aan verdachte ten laste gelegd in belangrijke mate afhankelijk van de
wijze waarop verdachtes “systeem” (zijn familie, de gemeenschap) zal blijken te
reageren.’

De omgeving van de verdachte werd dus door de rechtbank geacht een belang-
rijke rol te spelen in de kans op recidive. Dit is een opvallende opmerking van
de rechtbank, omdat hiermee de gedraging van de verdachte direct wordt
verbonden met zijn achterban en die medeverantwoordelijk word gehouden.

In hoger beroep werd door het Haagse hof het beroep op psychische
overmacht verworpen omdat de verdediging dat beroep niet genoeg met feiten
had onderbouwd en omdat naar het oordeel van het Hof de verdachte zichzelf
in de betreffende situatie had gebracht (culpa in causa). Het hof is minder
uitgebreid in het afkeuren van de culturele achtergrond maar overweegt
desondanks:

‘Het hof houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals
met name naar voren gekomen in de rapportage van het Pieter Baan Centrum. Het
moge juist zijn dat, bezien tegen de Turkse culturele achtergrond, het gekwetste
eergevoel van verdachte een rol heeft gespeeld, doch dat doet niet af aan de scherpe
afkeuring door de Nederlandse samenleving van feiten als onderhavige.’

Evenals de rechtbank ziet ook het hof in het ‘systeem’ van de verdachte (zijn
familie en omgeving) een groot risico voor recidive en legt om die reden tbs op.
Met andere woorden: ook het hof lijkt de culturele achtergrond van de verdach-
te een gevaarzettende werking toe te dichten. 

7.3.5 Eerwraak als strafverzwarende omstandigheid: eerwraak te Alblasser-
dam

Het komt vaker voor dat de rechter in de aanwezigheid van een eerwraakmotief
reden ziet om juist zware straffen op te leggen. Een Rotterdamse officier van
justitie vertelde mij letterlijk dat eerwraak leidt tot een zwaardere straf, zeker bij
levensdelicten waarvan kwetsbare groepen en kinderen het slachtoffer zijn.
Voor hem telt de generaalpreventieve werking die van een dergelijke straf
uitgaat zwaarder dan het nadeel dat daarvoor de individuele verdachte als
zondebok dient. 

In een strafzaak tegen een Turkse man die had geprobeerd de minnaar van
zijn kleindochter om te laten brengen, oordeelde het gerechtshof te Den Haag
dat de advocaat-generaal te mild was geweest in zijn strafeis en legde de
verdachte een zwaardere straf op dan geëist om op die manier duidelijk te
maken dat ‘er geen misverstand over kan bestaan dat een aldus (namelijk van-
wege de geschonden familie-eer, MS) geïnspireerd misdadig handelen zeer
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ernstige bestraffing vereist’.57 De verdachte werd op grond van zijn rol als pater
familias veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. 

In deze ‘Alblasserdamse eerwraakzaak’ stonden zes leden van een Turkse
familie terecht. Zij werden beschuldigd van medeplegen van poging tot moord
en medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Een lid van de familie,
een 19-jarig meisje, had aan haar zwager opgebiecht dat zij een liefdesrelatie
had met een getrouwde man, terwijl zij verloofd was met een man in Turkije.
Direct na haar bekentenis werd zij in het huis van haar ouders opgesloten (ze
wist na een dag te ontsnappen) en na een aantal familieberaden, zou de zwager
met geld van een tante een wapen hebben gekocht, waarmee hij de minnaar
beschoot. Die overleefde de schietpartij ternauwernood. 

Van de zes familieleden die werden vervolgd, kregen de broer en zus van
het meisje een gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest en een werkstraf
vanwege medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Zij hadden hun
zusje in de gaten gehouden toen ze opgesloten zat in het huis van haar ouders.
De opa van het meisje werd in eerste aanleg vrijgesproken van medeplegen van
poging tot moord, hoewel de rechtbank vaststelt dat de grootvader als pater
familias een belangrijke rol in de toedracht tot de schietpartij had gespeeld.58

Volgens de rechtbank had de grootvader misbruik gemaakt van zijn gezag door
zijn kleinzoon onder druk te zetten de eerwraak uit te voeren. 

In hoger beroep werd de grootvader veroordeeld tot zeven jaar gevangenis-
straf, zoals hierboven aan de orde is geweest. De vader van het meisje werd
vrijgesproken van medeplegen van poging tot moord, maar veroordeeld van-
wege wederrechtelijke vrijheidsberoving. Hij kreeg twaalf maanden gevang-
enisstraf.59 De zwager tenslotte (de schutter) kreeg zes jaar gevangenisstraf
opgelegd (de eis van het OM was tien jaar) vanwege poging tot moord.60 De
rechtbank houdt rekening met de omstandigheid dat de zwager handelde onder
druk van de overige familieleden, maar neemt het de verdachte tegelijkertijd
kwalijk dat hij, ondanks de mogelijkheden die daarvoor waren, niet heeft
geprobeerd om tot een vreedzame oplossing van het probleem te komen. De
rechtbank geeft tot slot haar opinie over eerwraak:

‘De rechtbank is geschokt dat het bekend worden van de relatie tussen Z.I. en A. een
dergelijke gewelddadige en volstrekt onacceptabele reactie teweegbrengt bij een
reeds tientallen jaren in Nederland verblijvende Turkse familie; opa verblijft sinds
1969 in Nederland en vader ook al zo’n dertig jaar, alle kinderen, inclusief Z.I., zijn
in Nederland geboren.’

Advocaten zijn er zich terdege van bewust dat culturele achtergronden een
strafverzwarend effect kunnen hebben en hoeden zich er dan soms ook voor
tijdens het strafproces de aandacht te vestigen op die achtergronden. Het gaat
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dan meestal om strafzaken met een gewelddadig karakter waarbij bovendien
sprake is van een slachtoffer (meestal een vrouw) dat door de familie niet in de
gelegenheid wordt gesteld haar eigen keuzes in het leven te maken. Officieren
van justitie en rechters zijn in dat soort zaken vaak streng en accepteren een
cultureel verweer niet snel.

Een Turkse advocaat, respondent 35, vertelde over een strafzaak waarin een
jonge Turkse vrouw en haar minnaar door een aantal mannelijke familieleden
werden ondervraagd over hun verboden relatie. Zij zouden na afloop van deze
‘terechtzitting’ worden gedood, zo luidde het vonnis, maar konden ontsnappen
uit het huis waar zij gevangen werden gehouden door een deur in te trappen. De
advocaat vertelde dat hij het ‘doodeng’ vond in deze zaak een cultureel verweer
te voeren (hij stond de echtgenoot van de vrouw bij, die de opdracht had
gekregen de vrouw en haar minnaar dood te steken) omdat hij vreesde voor
zware straffen:

Dus ik heb dat (de culturele achtergrond, MS) in die zaak compleet proberen weg te
moffelen en ik heb die andere advocaten ervan overtuigd dat ze dat ook niet
moesten doen: niet komen met eer want dan ben je gewoon weg. Ze zijn erg mild
gestraft uiteindelijk (negen maanden gevangenisstraf waarvan zes voorwaardelijk en
140 uur taakstraf, MS) en dat is echt bij de gratie van het feit dat we het culturele
verweer gewoon niet gebruikt hebben. Als we het toen wél hadden gebruikt, dan
weet ik zeker dat ze een stuk zwaarder waren gestraft. 

7.3.6  Primitieve afkomst als verdedigingsstrategie 

De verdedigingsstrategie die gebaseerd is op traditionele overtuigingen van de
verdachte en die op het eerste gezicht vreemd aandoet, gezien het adagium dat
een ieder geacht wordt de wet te kennen, wordt in culturele strafzaken vaker
gevolgd. Respondent 18 vertelde over een Marokkaanse cliënt die zijn dertien-
jarige dochter van school weghield omdat zij daar met een jongen op de wc zou
hebben gezeten. Het meisje was bang dat ze naar Marokko zou worden gestuurd
en liep weg van huis. Ze dook onder in een islamitisch opvanghuis, maar haar
vader wist haar te vinden. Hij zag haar op straat lopen met een jongen en stak
haar neer. Het meisje overleed aan haar verwondingen. De vader bekende zijn
daad en verklaarde dat hij de situatie niet meer aan kon. Zijn raadsman (respon-
dent 28) vertelde over de aanpak in deze zaak:

Ik heb gekozen voor de benadering dat de overtuiging van vader dezelfde was als
toen hij twintig jaar geleden uit Marokko kwam. Hij had nog steeds datzelfde
normen- en waardenpatroon. Aan deze Marokkaanse vader was de hele maatschappe-
lijke ontwikkeling in Nederland voorbij gegaan. Ik heb dit uiteengezet bij de straf-
maat en heb het conflict ouder-kind weergegeven. Bovendien was de reactie van de
personen om mijn cliënt heen altijd negatief voor hem. Mijn cliënt werd steeds meer
met zijn rug tegen de muur gedrukt. Hij voerde een strijd waarin hij geen medestan-
ders had. De culturele component heeft in deze zaak enigszins verzachtend gewerkt.
Mijn cliënt heeft uiteindelijk tien jaar wegens moord gekregen.
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dezelfde strafoplegging. Ook gepubliceerd in Nieuwsbrief Strafrecht, 2004, afl. 11, nr. 380,
p. 988-990.

62 Arrondissementsrechtbank Almelo 31 mei 1994, parketnummer 5764/94 (ongepubliceerd).
Zie hierover ook Siesling, 2004a, p. 771.

Een dergelijk beroep op de primitieve afkomst van de verdachte deed de
raadsman in de strafzaak tegen een Marokkaanse man die zijn echtgenote
vermoordde door haar de keel door te snijden.61 De verdediging deed een
beroep op psychische overmacht omdat de verdachte ‘[heeft] gehandeld zoals
hij deed [vanwege] de krenkende beledigingen in de huwelijkse situatie (de
echtgenote van de man had hem beledigd en verteld dat het huwelijk voorbij
was, MS) in combinatie met zijn primitieve afkomst, zijn onvermogen om zijn
gevoelens te uiten en de wetenschap welke schande op hem zou rusten wanneer
hij als een gescheiden man zou moeten terugkeren naar zijn geboortestreek.’
Het Amsterdamse gerechtshof verwierp het beroep op psychische overmacht
omdat het enerzijds de omstandigheden die de raadsman schetste niet onaanne-
melijk achtte, maar anderzijds oordeelde dat voor de verdachte in casu alterna-
tieven bestonden voor wat hij heeft gedaan. De man werd wegens moord
veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, waarbij uit het requisitoir van de
advocaat-generaal bleek dat de hoogte van de straf vooral was ingegeven door
het generaalpreventieve effect ervan: ‘kennelijk heeft het OM stelling willen
nemen tegen de gedachte dat in het land van herkomst geaccepteerd geweld in
Nederland mag worden geïmporteerd’, aldus het arrest. 

Er is in ieder geval één voorbeeld van een strafzaak waarin de rechter in de
‘archaïsche achtergrond’ van de verdachte redenen vond strafverlaging toe te
passen. Het betrof een strafzaak tegen een Turkse man die zijn zoon had dood-
geschoten omdat die zich provocerend zou hebben gedragen tegenover zijn
vader. De rechtbank oordeelde dat er sprake was van een ernstig strafbaar feit,
maar hield ook rekening met de culturele achtergrond van de verdachte, vooral
met het gegeven dat hij een man was die ‘leefde en handelde vanuit een archa-
ische denkwijze’. De man werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.62 

Op het eerste gezicht is deze strategie een voorbeeld van inventiviteit van
de kant van de verdediging die voor de verdachte een gunstige uitwerking kan
hebben. Tegelijkertijd kan op plausibele gronden beargumenteerd worden dat
een dergelijke insteek gebaseerd op de gebrekkige ontwikkeling van de ver-
dachte op de lange termijn een negatieve uitwerking heeft. Op deze manier
wordt immers aan de culturele achtergrond van de verdachte een negatieve
associatie verbonden, namelijk dat de verdachte en de groep van waaruit hij
afkomstig is, achterlijk of primitief zou zijn. Een dergelijke associatie kan
onbewust vooroordelen in de hand werken, waardoor het openbaar ministerie of
de rechter kunnen neigen naar het eisen of opleggen van relatief strenge straffen
uit een oogpunt van opvoeding of generale preventie. Dit probleem wordt
aangeduid met de term intersectionaliteit, waarop uitgebreider is ingegaan in



Culturele achtergronden als strafuitsluitingsgronden 207

63 De Volkskrant 9 december 1999: ‘Turk ziet wreken van eer als zinvol geweld’ en Nederlands
Dagblad 10 december 1999: ‘Deskundigen spreken over eerwraak’. 

64 Volgens Nauta en Werdmölder is het theoretisch gezien onjuist om (levens)delicten op grond
van ongehoorzaamheid van een vrouw aan de man (of een meisje aan een broer of de vader)
als eerwraak aan te merken. Er is dan geen sprake van aantasting van de namus (eerbaarheid,
zie hoofdstuk 2, § 2.2.5), maar van gekrenkte ‘mannelijke trots’. Het weglopen van een
meisje van huis (zoals in het geval van Yeliz) valt binnen deze categorie (Nauta en Werdmöl-
der, 2002, p. 372). Van Eck duidt dergelijke gevallen wél aan als eerwraak (Van Eck, 2001,
p. 131).

65 Rb ’s-Hertogenbosch 13 februari 2001, NJ 2001,130.

hoofdstuk 5, § 5.4 en § 5.9. 

7.3.7  Veghelse schietzaak: geen sprake van overmacht

Op 7 december 1999 schoot de 17-jarige Ali D. op een ROC in het Brabantse
Veghel een pistool leeg. Doelwit is Hasan K., die inderdaad vier maal getroffen
wordt, maar de aanslag overleeft. Behalve Hasan vallen er nog vier gewonden,
onder wie een leerkracht. Hasan is de ex-vriend van Yeliz, het zusje van Ali.
Hasan en zij waren op een zaterdag in augustus 1999 vertrokken naar Turkije.
Sindsdien is het voor de familie van Ali en Yeliz een uitgemaakte zaak dat zij
tegen haar wil werd meegenomen door Hasan, met alle gevolgen van dien voor
haar maagdelijkheid. In de Turkse gemeenschap van Veghel was dit nieuws
snel verspreid, met als gevolg dat de familie D. in een kwaad daglicht kwam te
staan. Vooral voor vader en de oudste zoon vormden de ‘praatjes’ een bijzonde-
re last: het werd hun expliciet aangerekend dat zij niet in staat waren geweest
hun dochter, respectievelijk zus, voldoende in de gaten te houden. Door
berichtgeving in verschillende dagbladen63 werd het schietincident een geval
van ‘eerwraak’.64 De familie D. ontkende dit stelselmatig en hield vol dat Ali
een persoonlijke wrok tegen Hasan had en door hem tot het uiterste getergd
was. De advocaat van Ali ging in zijn pleidooi in op de druk die op Ali was
uitgeoefend vóór en tijdens de schietpartij. De raadsman hoedde zich ervoor uit
te spreken dat Ali onder druk van zijn vader tot het schieten was gekomen. Hij
richtte zich op de roddel binnen de Turkse gemeenschap, die een ‘grote invloed
had op Ali’s gevoelsleven’. Verder voerde de advocaat aan dat het verschijnen
van Hasan op de school van Ali als een ernstige provocatie moest worden
beschouwd, waarop Ali vervolgens heftig gereageerd heeft. Volgens de
verdediging was er sprake van ‘een gevoelige last die Ali te dragen kreeg en
wel in culturele, religieuze en familiaire zin’. Deze last vertaalde de raadsman
in psychische overmacht: het vormt een druk waaraan Ali redelijkerwijs geen
weerstand had kunnen en hoeven bieden. De rechtbank in Den Bosch erkende
dat Ali onder grote druk heeft gehandeld. Tegelijkertijd is de rechtbank van
oordeel dat Ali’s handelen niet onvermijdelijk was en dat hem de schietpartij
kan worden verweten.65 Over de culturele achtergrond van deze strafzaak zei de
rechtbank:
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66 Rb Amsterdam 2 februari 2005, LJN AS4607, AS4615 en AS4628.

‘De vraag is niet (bij het beoordelen van de strafbaarheid van de verdachte, derde
vraag artikel 350 Sv, MS) of de aanwezigheid van een eerwraak-motief moet leiden
tot een zwaardere of lichtere straf dan wanneer een dergelijk, cultureel bepaald
motief niet aanwezig is, maar of dat eerwraak-motief en de daarmee verband
houdende factoren – waarvan de rechtbank aanneemt dat deze aanwezig zijn
geweest – deze verdachte zozeer onder druk hebben gezet dat hij daaraan niet
redelijkerwijs weerstand had kunnen en behoren te bieden.’

De rechtbank maakt het oordeel over de aanwezigheid van psychische over-
macht dus, conform de aard van deze schulduitsluitingsgrond, subjectief: geheel
betrokken op de persoon van Ali. De jongen werd uiteindelijk veroordeeld tot
vijf jaar gevangenisstraf, waarbij de rechtbank het beroep op psychische
overmacht verwierp. Volgens de rechtbank werd van Ali meer weerstand
verwacht tegen de druk uitgeoefend door zijn vader en had hij zeer disproporti-
oneel gehandeld door op Hasan te schieten. 

Het is interessant deze strafzaak te vergelijken met een zaak die de recht-
bank in Amsterdam behandelde begin 2005.66 Het betrof een zaak tegen een
jongen en diens vader. De jongen werd ervan verdacht voorjaar 2004 op een
groepje Marokkaanse jongens te hebben geschoten en zijn vader zou hem
hiertoe hebben aangezet. De vader had zijn zoon voorzien van een pistool en
hem schietles gegeven. Bovendien was hij naar de plaats (een plein in Muider-
berg) gegaan waar zijn zoon was en waar mogelijkerwijs de slachtoffers ook
zouden komen. Volgens de rechtbank heeft hij voorts ‘op het gemoed van zijn
zoon gewerkt’ door telkens te zeggen ‘trekken is schieten’. Er was sprake van
een voorgeschiedenis van ‘wrijvingen’ (volgens de vader was zijn zoon met een
vuurwapen bedreigd) tussen een groep jongens (vermeende ‘skinheads’) uit
Muiderberg waarvan de zoon deel uitmaakte en een groep Marokkaanse
jongeren. Vanwege die voorgeschiedenis meende de vader dat hij en zijn zoon
met het schieten binnen de grenzen van de normale zelfverdediging waren
gebleven, maar die uitlating acht de rechtbank in het geheel geen valide excuus
en veeleer een aanwijzing voor het vaststellen van culpa in causa. Bij de
schietpartij werden drie jongens verwond. De vader werd veroordeeld tot vijf
jaar gevangenisstraf (eis tien jaar). De raadsman van de zoon voerde een
psychische overmachtverweer omdat de jongen onder invloed van zijn vader
zou hebben geschoten, maar dit verweer werd door de rechtbank verworpen
omdat de zoon weliswaar als verminderd toerekenbaar was te beschouwen maar
niet dat hij niet in staat was om naar eigen vermogen en inzicht te beslissen. De
jongen werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

Ook in deze strafzaak wordt de vader als initiator van de schietpartij
zwaarder gestraft dan de schutter, zijn zoon, zonder dat er sprake is van een
eerwraaksituatie zoals in de Veghelse casus. De Amsterdamse uitspraak doet
vermoeden dat de relatief strenge straf van de Veghelse vader veeleer is
ingegeven door het gegeven dat hij de aanstichter van de schietpartij is geweest
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67 Gerechtshof Leeuwarden 19 juni 2000, LJN AD8362.
68 Zie ook Boksem en Kromdijk, 2000, p. 6.

dan door de culturele achtergrond van de zaak. 

7.3.8  Familiedruk als strafverminderende omstandigheid

Op 19 juni 2000 stond voor het gerechtshof in Leeuwarden een Irakese man
terecht die ervan werd verdacht de minnaar van zijn echtgenote te hebben
gedood.67 De echtgenote van de verdachte had een geheime relatie met een neef
van hem. Op een gegeven moment was die relatie niet meer zo geheim en moest
de verdachte met lede ogen aanzien dat zijn vrouw een minnaar had. De
verdachte voelde zich hierdoor in zijn eer aangetast en had een aantal keer aan
zijn neef gevraagd de relatie te beëindigen. Hij had gepraat, gesmeekt, geld
geboden, maar niets hielp: de neef gaf geen gehoor aan deze oproep en de
relatie duurde voort. De familie in Irak raakte op de hoogte en op dat moment
begon de druk op de verdachte toe te nemen, tot hij op een gegeven moment
geen andere uitweg zag dan zijn neef te doden.68 De echtgenote zou haar
minnaar met een smoes het huis in hebben gelokt, waarna haar man hem met
messteken om het leven bracht. Man en vrouw werden beiden vervolgd, de
vrouw is ontslagen van alle rechtsvervolging en de man is veroordeeld tot acht
jaar gevangenisstraf. 

De verdediging voerde een verweer op basis van psychische overmacht. Er
was een cultuurdeskundige ingeschakeld om dit verweer kracht bij te zetten.
Volgens de raadsman van de verdachte was er sprake van een situatie waarin de
druk die door anderen – onder wie het slachtoffer zelf – op de verdachte werd
gelegd zo groot dat hij daaraan in alle redelijkheid geen weerstand kon bieden.
Het hof nam als vaststaand aan dat van buitenaf grote druk was uitgeoefend op
de verdachte, maar dat die druk niet zodanig groot was geweest, dat deze ertoe
moest leiden dat het slachtoffer van het leven werd beroofd. Volgens het hof
bestonden er voor de verdachte andere mogelijkheden om zijn eer te wreken
(met andere woorden: het hof past de subsidiariteitstoets toe). Om die reden
wordt het beroep op psychische overmacht verworpen. Maar het hof houdt in
het bepalen van de strafmaat wel uitdrukkelijk rekening met de druk waaronder
de verdachte functioneerde:

‘Verdachte stond onder grote – door zijn cultuur bepaalde – druk van buitenaf om
zijn eer en die van zijn familie vanwege dit gepleegde overspel te redden. Het hof
zal bij de bepaling van de duur van de op te leggen straf, rekening houden met deze
uitgeoefende druk.’

Uit deze uitspraak blijkt dat een beroep op een strafuitsluitingsgrond, ook al
wordt het door de rechter afgewezen, in de strafmaat kan worden meegenomen
als een ‘verzachtende omstandigheid’. Dat kan dus ook gelden voor een beroep
op een strafuitsluitingsgrond waarin de culturele achtergrond van de verdachte
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69 Rb Leeuwarden 3 mei 2005, LJN AT4973.

is geïncorporeerd. Uit de interviews blijkt echter, zoals hierboven in § 7.3.5 ook
genoemd is, dat advocaten uit onzekerheid over de uitwerking van culturele
achtergronden, veeleer kiezen voor een voorzichtige aanpak en de culturele
achtergrond buiten beschouwing laten. Op die manier lopen ze in ieder geval
geen risico op een ‘culturele afstraffing’. 

Minder mild dan in de Irakese eerwraakzaak hierboven was de rechtbank in
een strafzaak tegen een andere Irakese asielzoeker, die zijn eigen broer had
gedood omdat die gedurende een lange tijd (ongeveer twintig jaar) een intieme
relatie had gehad zijn (verdachtes) echtgenote.69 Uit de bewijsmiddelen leidde
de rechtbank af dat de verdachte zich met het doden van zijn broer wilde
wreken. Naar het oordeel van de bij de rechtzaak betrokken deskundige had de
man gehandeld naar de normen en waarden van ‘de traditionele Koerdische
cultuur’ waarin eerwraak onder bepaalde omstandigheden geoorloofd is. De
rechtbank overwoog dat dit niet geldt voor de Nederlandse rechtsorde, die
‘vraagt voor moord onder deze omstandigheden een langdurige gevangenis-
straf’. De verdachte had een beroep gedaan op psychische overmacht: als
gevolg van het feit dat hij al vele jaren in spanning verkeerde door de relatie
van zijn vrouw met zijn broer (het overspel was een publiek geheim en de
verdachte maakte zich bovendien zorgen over het feit dat zijn vrouw en
kinderen steeds verder verwesterden, MS) en de uitzichtloosheid van zijn
situatie in Nederland (hij had juist te horen gekregen dat hij niet in Nederland
kon blijven, MS) zouden tijdens de confrontaties tussen hem en zijn broer bij
verdachte de stoppen zijn doorgeslagen, onder welke omstandigheden hij
redelijkerwijs niet anders zou hebben kunnen handelen dan hij deed. De
rechtbank verwierp dit verweer omdat uit de bewijsmiddelen niet bleek van een
drang waaraan de verdachte redelijkerwijs geen weerstand kon bieden. De
verdachte was planmatig te werk gegaan en had bovendien zijn kinderen
geïnstrueerd hem te helpen bij het vastbinden van het slachtoffer. Bovendien
wilde de verdachte niet meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek, zodat
over zijn psychische gesteldheid niets kon blijken en het beroep op psychische
overmacht evenmin ondersteund werd. De strafeis was in casu twaalf jaar
gevangenisstraf, maar de rechtbank oordeelde dat het openbaar ministerie te
weinig rekening had gehouden met de ongunstige sociale omstandigheden van
de verdachte ten tijde van het plegen van het feit. Om die reden legde de
rechtbank de man een gevangenisstraf op van tien jaar. 

7.3.9  Eerwraak bij Hindoestaanse Surinamers: geen sprake van overmacht 

Op 4 februari 2001 werd de 39-jarige Johnny Ramdas doodgestoken in zijn
woning in Den Haag. Hij bleek het slachtoffer van eerwraak binnen een
Hindoestaanse familie. Hij was in het geheim volgens Hindoestaanse riten
getrouwd met de 23-jarige Usha. Haar ouders, broer en tantes waren het niet
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70 Reconstructie van de feiten op basis van berichtgeving in de Haagsche Courant van resp. 16
mei 2001: ‘Eerwraak lijkt motief voor moord op Hindoestaan’, 3 oktober 2001: ‘Celstraffen
tot tien jaar voor dodelijke eerwraak’, 12 februari 2002: ‘Celstraf geëist voor eerwraak’ en 26
februari 2002: ‘Tien jaar cel voor eerwraak’; op basis van de pleitnotities van de raadsman
van de vader en op basis van de uitspraken van de Haagse rechtbank in de zaak tegen de
vader (Rb ’s-Gravenhage 2 oktober 2001, LJN AD3929) en tegen de zoon (Rb ’s-Gravenha-
ge 25 februari 2002, LJN AD9565). 

eens met de relatie, omdat Johnny een broer van een aangetrouwde oom was.
Daarmee was de relatie volgens de familie incestueus. Bovendien vreesde de
familie van Usha dat Johnny haar in zijn macht hield omdat hij haar een amulet
had gegeven dat haar ongevoelig maakte voor de wil van haar familie. Usha en
Johnny voelden zich al eerder bedreigd door haar familie en hadden daarvan
herhaaldelijk melding gemaakt bij de politie. Na mislukte bemiddeling door een
zwager zou een familieberaad zijn belegd waarin werd besloten dat er iets
moest gebeuren aan de relatie. Usha moest terug naar huis komen. Usha’s
moeder zou hebben geroepen dat ze ‘twee lijken’ wilde zien, dat van Johnny en
dat van Usha. Gewapend met in ieder geval een honkbalknuppel, een boksbeu-
gel, messen en een klein zwaard toog de familie naar het huis van Johnny,
volgens hun verklaringen achteraf om te praten en Johnny ter verantwoording
te roepen. Johnny deed de deur niet open, maar die werd ingetrapt. De vader
van Usha sloeg hem met de honkbalknuppel en het broertje van Usha stak hem
negentien keer met een mes. In totaal werden zeven familieleden vervolgd: de
ouders van Usha, haar broertje, twee tantes en twee ooms. Vader, moeder en
Usha’s broertje kregen tien jaar gevangenisstraf opgelegd, de twee ooms en
twee tantes vier jaar. Bij allen werd moord door de rechtbank bewezen geacht.70

De verdediging in de zaak van de vader richtte zich in de eerste plaats op de
ten laste gelegde moord. Volgens de raadsman van vader kon het opzet op de
dood van Johnny niet bewezen worden geacht: er was geen sprake van een
willens en wetens samenwerken met het oog op de dood van Johnny. In de
tweede plaats voerde de verdediging aan dat er sprake was geweest van een
psychische overmachtsituatie. Ter ondersteuning van dit verweer was door de
verdediging een deskundige op het gebied van het Surinaams hindoeïsme
ingeschakeld, die de culturele achtergrond schetste en verklaarde dat personen
handelen op de manier waarop ze geconditioneerd zijn, waarin ook de culturele
achtergrond moet worden begrepen. De raadsman van de vader voerde aan dat
zijn cliënt werd meegezogen in een groepshysterie die was ontstaan naar
aanleiding van de geschonden eer door de relatie van Usha met Johnny. In die
situatie was er voor vader geen sprake meer van wilsvrijheid. Hij kon zijn
familie niet in de steek laten en hij kon zich niet aan de door hen uitgeoefende
druk om in zijn hoedanigheid van vader iets aan de situatie te doen, onttrekken.
De advocaat van het broertje van Usha voerde aan dat haar cliënt eveneens had
gehandeld in een situatie van psychische overmacht omdat hij zich verplicht
voelde zijn ouders bij te staan, nu zijn zus de familie-eer had verkwanseld. 
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71 Rb Haarlem 9 mei 2001, LJN AB1503.
72 Reconstructie op basis van een interview met de advocaat van de jongen. 

De rechtbank in Den Haag erkende dat de verdachten onder grote druk
stonden ten tijde van het plegen van het delict en dat er sprake was van geëmo-
tioneerdheid. Toch had van hen meer weerstand verwacht mogen worden (ook
omdat er geen sprake was van een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikke-
ling van de geestvermogens) en de rechtbank oordeelde de gedraging dispropor-
tioneel. Er waren ook andere reacties denkbaar en mogelijk, maar verdachten
hadden voor de meest extreme oplossing gekozen. Het door de verdediging
gedane beroep op psychische overmacht werd verworpen. 

7.3.10  Zaanse eerwraak: geen sprake van overmacht 

Op 9 mei 2001 stond voor de rechtbank te Haarlem een 19-jarige verdachte
terecht die ervan werd beschuldigd zijn tante te hebben gedood door haar twee
kogels door het hoofd te schieten.71 De verdachte was van Turkse afkomst. Zijn
tante woonde apart van de familie en had ook niet zoveel contact meer met de
familie, ze was gescheiden en had één kind. Verdachte kwam daar als enige van
de familie nog wel eens. Op een gegeven moment bleek dat tante als prostituee
werkte op de Wallen in Amsterdam. Ze had ook al veel langer in allerlei clubs
gewerkt en ze gebruikte cocaïne. Toen dat bekend werd, is door de familie
besloten in te grijpen. Een oom nam haar vervolgens bij zich in huis. Op een
gegeven moment ging tante weer naar haar eigen huis en belandde ze opnieuw
op de Wallen. Ook gebruikte ze weer cocaïne. Verdachte is op een gegeven
moment naar de Wallen gegaan. Hij had al eerder een wapen gekocht en hij
heeft haar toen van dichtbij twee keer door het hoofd heen geschoten.72 

Bij aanvang van de terechtzitting verzocht de raadsman van de verdachte
om aanhouding, omdat hij een deskundige op het gebied van zeden en gewoon-
ten in de Turkse samenleving een onderzoek wilde laten verrichten naar de mate
van psychische druk die de verdachte gevoeld zou kunnen hebben om tot zijn
daad te komen. Volgens de raadsman voldeden de twee gedragsdeskundige
rapportages die al over de verdachte waren opgemaakt, niet op dit punt. Zij
waren autochtone gedragsdeskundigen, die naar de mening van de raadsman te
weinig kennis hadden van de specifieke omstandigheden van een Turkse familie
in Nederland. De rechtbank wees dit verzoek af omdat naar haar mening de
beide bestaande rapportages wel bruikbaar waren. Een nader onderzoek naar de
zeden en gewoonten in de Turkse samenleving kon naar het oordeel van de
rechtbank niet bijdragen aan de mate van toerekeningsvatbaarheid van de
verdachte. 

De rechtbank verwierp het beroep op psychische overmacht. Desondanks
besteedde de rechtbank veel aandacht aan de culturele achtergrond van de zaak.
Het proefschrift van Van Eck werd door de rechtbank geraadpleegd, evenals het
rapport dat door van Eck werd opgesteld naar aanleiding van de strafzaak. De
rechtbank wees geweld op basis van geschonden eer, af met een beroep op de
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73 ‘Enigerlei samenzwering door familieleden van de verdachte, in die zin dat hij door een
‘familieberaad’ zou zijn aangewezen als de persoon die de moord moest begaan, is niet
aannemelijk geworden.’ Rb Haarlem 9 mei 2001, LJN AB1503, onder 6. 

74 Die kenmerken zijn: openbare plaats delict; veel messteken of pistoolschoten; koele en wel-
overwogen daad; slachtoffer moet sterven en niet alleen gewond raken; eerwraak op basis
van feiten, niet (alleen) roddel; dader geeft zich direct aan bij de politie; dader toont geen
berouw (Van Eck, 2001, p. 85-89). Zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.4.2.7.

75 In de Veghelse schietzaak werden de drie ingeschakelde cultuurdeskundigen het niet eens
over de vraag of er sprake was van eerwraak. De rechter had daarop besloten de culturele
achtergrond van de zaak buiten beschouwing te laten. 

generaalpreventieve werking van een straf:

‘Dat verdachte kennelijk in de mening verkeerde dat de moord op zijn tante
noodzakelijk was om de eer van de familie te redden, gezien de door hem verwor-
pen levenswandel van het slachtoffer, doet aan de strafwaardigheid van die moord
niets af. “Namus” kwesties vormen geen legitimatie om iemand van het leven te
beroven (…). Voorts dient bij de straftoemeting het generaalpreventieve element
een rol te spelen, als signaal aan de samenleving dat “namus” kwesties in geen enkel
geval in Nederland met moord en doodslag dienen te worden opgelost.’

Opvallend is dat de rechtbank – in tegenstelling tot de officier van justitie – een
voorafgaand familieberaad niet aannemelijk achtte,73 een factor die in veel
andere eerwraakzaken vaak juist wel aanwezig wordt geacht. Ook vond de
rechtbank dat in deze strafzaak maar weinig aanknopingspunten te vinden
waren met de kenmerken van een ‘ideale eerwraak’ die Van Eck in haar proef-
schrift beschrijft.74 De rechtbank vond wél aannemelijk dat de verdachte, gezien
zijn persoonlijkheid (onder andere zwakbegaafdheid en sterke gevoelens van
minderwaardigheid) extra gevoelig geweest is voor een begrip als ‘namus’.
Kennelijk heeft die verhoogde gevoeligheid hem tot zijn daad gebracht. De
rechtbank veroordeelde de verdachte tot negen jaar gevangenisstraf. De raads-
man van de verdachte (respondent 24) vertelt over zijn ervaringen in deze zaak:

Het kostte mij bijzonder veel moeite een Turkse psychiater te vinden. Dat was
absoluut niet te doen. Drie dagen heb ik achter de telefoon gezeten, ik heb half
Nederland afgebeld en uiteindelijk hebben we dan iemand gevonden, die al eens
eerder zo’n rapportage had gemaakt. Wat het trouwens ook is, ik zat net na die
Veghelse zaak en een aantal mensen die daarin hebben opgetreden, waren een beetje
geschrokken en die hadden er geen zin in om het te doen. Die hebben gezegd: ‘Nou,
als er zo met onze mening wordt omgegaan, dan hoeven wij niet’.75 

7.3.11 Voodoo bezetenheid: geen grond voor psychische overmacht

In een aantal culturele strafzaken heeft de verdachte een beroep gedaan op
bezetenheid door voodoo als verklaring voor (extreem) gewelddadig gedrag. De
voodookrachten zouden op de verdachte een zodanig psychische druk hebben
uitgeoefend, dat hij daardoor niet meer in staat was zijn wil vrijelijk te bepalen.
Met andere woorden: de verdachte deed een beroep op psychische overmacht.
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In geen van de betreffende strafzaken heeft de rechter een dergelijk beroep
gehonoreerd, in alle gevallen omdat de verklaringen van de verdachte ongeloof-
waardig waren. 

Op 27 juni 2000 deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak tegen een
verdachte die zijn jongste zoon had doodgestoken en zijn twee andere kinderen
ernstig had verwond.76 De man verklaarde dat zijn ex-vrouw ‘voodoo’ op hem
had gezet, onder meer door ‘voodoo’ door zijn eten te doen en een bepaalde olie
op zijn rug te smeren. Volgens de verdachte kreeg hij van die voodoo zelf-
moordneigingen en wilde hij plotseling van zijn vrouw scheiden. Ook werkte
naar zijn zeggen de voodoo ook op de kinderen, die hij niet ‘aan hun lot wilde
overlaten’. Om die reden had hij zich, na het vernemen van het bericht dat zijn
ex-vrouw zich niet met hem wilde verzoenen, op zijn kinderen gestort. De
verdediging voerde aan dat de man niet had gehandeld met voorbedachten rade,
maar dat hij onder invloed van zijn culturele achtergrond en zijn beleving van
‘voodoo’ in een opwelling tot zijn daden was gekomen. Ter terechtzitting werd
een transculturele psychiater gehoord, die verklaarde dat het ongebruikelijk is
dat iemand die ‘voodoo’ op een ander zet, daarbij ook derden betrekt. Boven-
dien had de verdachte verklaard dat hij, toen hij zich met het mes op de
kinderen stortte, besloot dat het oudste kind gespaard kon blijven, omdat zij
zichzelf kon redden. Die overweging van de verdachte paste volgens de
deskundige niet binnen het ‘plaatje van voodoo-machinaties’. Het Amsterdamse
gerechtshof nam deze bevindingen van de deskundige over en oordeelde dat de
vraag of in de onderhavige strafzaak sprake zou zijn van voodoo en in hoeverre
die voodoo invloed had gehad op verdachtes handelen onbeantwoord kon
blijven, omdat de voodoo in casu niet gericht was op de slachtoffers en dat
bovendien, zo er al voodoo op de verdachte was gezet, dat geen grond kon
opleveren voor straffeloosheid voor diens handelen ten aanzien van zijn
kinderen. De Hoge Raad overwoog in cassatie dat het oordeel van het hof niet
onbegrijpelijk was en voor het overige de vraag naar de aanwezigheid van
voodoo van feitelijke aard was en daarom niet in cassatie kon worden getoetst.
De verdachte werd wegens moord en poging tot moord veroordeeld tot acht
jaren gevangenisstraf en tbs. 

In een strafzaak die in het voorjaar van 2001 voor het gerechtshof in Den
Haag diende, was eveneens sprake van een verdachte die beweerde te hebben
gehandeld onder de invloed van voodoo.77 De man, van Antilliaanse afkomst,
had de vrouw met wie hij dertien jaar een relatie had gehad en die de moeder
was van hun vier kinderen, doodgestoken. De verdachte en het slachtoffer
leefden gescheiden omdat hij gewelddadig was geweest. Op de dag van de
steekpartij wilde de verdachte zich met het slachtoffer verzoenen, maar zij
weigerde dit. Daarop stak hij haar met een mes dat hij al enige tijd in zijn jaszak
droeg en liet haar lichaam achter in een vijver. Ter terechtzitting beriep de
verdachte zich erop dat hij ten tijde van de steekpartij bezeten was door ‘voo-
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doo’. Uit de uitspraak wordt niet duidelijk wat het precieze verweer van de
verdediging is geweest, maar aannemelijk is dat geprobeerd is de schijn van
voorbedachte rade uit het gedrag van de verdachte weg te nemen en aan te
voeren dat het ging om doodslag. De verdachte werd psychiatrisch en psycholo-
gisch onderzocht en de beide gedragsdeskundigen kwamen tot het oordeel dat
verdachtes bezetenheid niet meer was dat dan een ‘regressieve, primitief
kinderlijke ontkennings- c.q. ongedaanmakingsreactie achteraf, waarbij de
schuld c.q. de verantwoordelijkheid (…) wordt geëxternaliseerd’. Het hof nam
deze conclusie van de deskundigen over en oordeelde dat er sprake was van
voorbedachten rade bij de verdachte. Ook was hij naar het oordeel van het hof
ten tijde van de steekpartij volledig toerekeningsvatbaar. De verdachte werd
veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. 

Een derde strafzaak waarin sprake was van een verdachte die een beroep
deed op bezetenheid met voodoo was die tegen een Marokkaanse man die
terechtstond voor de rechtbank in Den Haag.78 Hij had zijn echtgenote te
mishandeld door haar met een mes in het gezicht te snijden. Vervolgens had hij
haar uit het raam van de eerste verdieping van hun woning geduwd, waardoor
de vrouw ernstig letsel aan haar rug had opgelopen. Volgens de verdachte
bedroog zijn echtgenote hem met andere mannen. Dat was ook de reden waar-
om hij haar gezicht had verminkt: om haar op die manier onaantrekkelijk te
maken voor andere mannen. De verdachte verklaarde dat zijn vrouw sinds jaren
door middel van voodoo invloed op hem uitoefende, zodat hij niet tegen haar
kon ingaan. Volgens hem had zijn echtgenote, terwijl hij hulpeloos was als
gevolg van de voodoobeïnvloeding, hem willen vergiftigen en bedriegen met
een andere man. De enige manier om aan haar macht te ontkomen, was haar van
het leven te beroven. De verdachte werd door forensisch gedragsdeskundigen
en in het Pieter Baan Centrum onderzocht. Zij concludeerden dat hij leed aan
een ‘waanstoornis van het jaloersheidstype’ en om die reden het ten laste
gelegde delict had begaan in een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens.
De deskundigen adviseerden de rechter de verdachte tbs op te leggen omdat het
risico van recidive groot was. De rechtbank nam dit advies over en veroordeelde
de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van vijftien maanden en tbs.

7.3.12  Conclusie

De schulduitsluitingsgrond psychische overmacht, waarbij de verdachte
wordt ontslagen van alle rechtsvervolging omdat hij heeft gehandeld onder
een zodanige druk dat van hem redelijkerwijs geen weerstand meer kon of
mocht worden verwacht, wordt door de rechter niet vaak gehonoreerd. Dat
geldt voor ‘gewone’ strafzaken, maar ook voor culturele strafzaken. De
meeste overmachtverweren stranden op de subsidiariteits- en de proportiona-
liteitstoets die de rechter hanteert: als er andere wegen openstaan dan het
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plegen van een strafbaar feit, zal de verdachte eerst die wegen moeten
bewandelen. Bovendien is de rechter meestal van oordeel dat van de
verdachte meer weerstand mocht worden verwacht tegen de druk die op hem
werd uitgeoefend. Vaak accepteert de rechter wel dat er sprake was van
grote druk en wordt daar in de strafmaat rekening mee gehouden.

Van de culturele strafzaken die in paragraaf 7.3 aan de orde zijn geweest, is
slechts in één geval psychische overmacht aangenomen en dat was de zaak die
het minst ernstig was (§ 7.3.3). Een Turkse man stak een ‘priester’ neer, die de
familie van de verdachte in vergaande mate op een negatieve manier beïnvloed
had. In de overige culturele strafzaken die hierboven aan de orde kwamen,
accepteerde de rechter het beroep op psychische overmacht niet. Wat deze
zaken wél laten zien, is dat de rechter in de aanwezigheid van zware familie-
druk reden kan zien om strafvermindering toe te passen. In een Irakese eer-
wraakzaak paste de rechter strafvermindering toe omdat de verdachte, die het
slachtoffer was van overspel door zijn echtgenote, onder grote druk van de
familie had gestaan om de geschonden eer te herstellen. Bovendien had de
verdachte eerst geprobeerd op andere manieren een einde te maken aan de
relatie tussen zijn echtgenote en haar minnaar (de neef van de verdachte). Ook
in de zogenaamde Veghelse eerwraakzaak achtte de rechter aannemelijk dat Ali
onder grote druk van vooral zijn vader gestaan had om de eer van de familie te
redden nadat zijn zusje er met haar vriendje vandoor was gegaan. Het beroep op
psychische overmacht dat door de verdediging in deze zaak gedaan werd, was
door de rechter onmogelijk te toetsen omdat Ali ter terechtzitting weigerde te
praten. Hij kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd, terwijl de eis van
het openbaar ministerie acht jaar was. 

Het lijkt erop dat de rechter bij ernstige delicten, waarvan in veruit de
meeste gevallen van culturele strafzaken sprake is, geen strafvermindering wil
toekennen aan de culturele achtergrond en ervan uitgaat dat er andere mogelijk-
heden waren voor de verdachte om uit zijn benarde positie te geraken. Dit geldt
nog sterker voor de strafzaken waarin de verdachte een beroep deed op voodoo
bezetenheid ter verklaring van ernstig (vaak dodelijk) geweld. In die strafzaken
heeft de verdachte de schijn tegen wat betreft de geloofwaardigheid van zijn
verweer en lijkt een beschuldiging van manipulatie van de culturele achtergrond
voor de hand te liggen.
 

7.4  Dissociatie of tijdelijke ontoerekenbaarheid

In recente jurisprudentie is een ontwikkeling waar te nemen in de invulling van
de psychische overmacht. Een aantal lagere rechters achtte een beroep op
psychische overmacht gerechtvaardigd in strafzaken waarin sprake was van
bijzondere omstandigheden. Een aantal van die strafzaken is hierboven kort aan
de orde geweest bij de algemene inleiding op het leerstuk (§ 7.2). Ook in de
hierboven (§ 7.3.7) besproken Veghelse schietzaak had de verdediging een
beroep gedaan op ‘psychische overmacht of tijdelijke ontoerekenbaarheid’ welk
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beroep de rechtbank samengevoegd behandelde, omdat naar zijn oordeel de
tijdelijke ontoerekenbaarheid een vorm van psychische overmacht is.79 

Kern van de strafzaken80 is dat in het beroep dat de verdediging doet op
overmacht het onderscheid tussen psychische overmacht enerzijds en ontoere-
kenbaarheid anderzijds lijkt te vervagen. In deze strafzaken is sprake van een
zeer bedreigende gezinssituatie waar een familielid de overige gezinsleden
gedurende een lange tijd tiranniseert en mishandelt, met als gevolg dat de
slachtoffers voortdurend in grote angst en onzekerheid leven. Op enig moment
kan een van de slachtoffers de situatie niet meer aan en doodt (of tracht dat te
doen) de gewelddadige mens. De ene overeenkomst tussen de betreffende
strafzaken is dat de rechter een beroep op psychische overmacht gerechtvaar-
digd acht. Een tweede overeenkomst is dat de verdachten allen het delict pleeg-
den in bepaalde uitzonderlijke geestestoestand. Het gaat steeds om ‘een extreme
angsttoestand’,81 een ‘decompensatietoestand’,82 ‘een toestand van depersonali-
satie door een vernauwing van het bewustzijn’83 of ‘een acute dissociatieve
reactie’.84 Met andere woorden, de verdachte kon ten tijde van het begaan van
het delict niet over zijn vrije wil beschikken omdat als gevolg van een vergaan-
de bewustzijnsvernauwing die werd ingegeven door een extreme vorm van
angst en paniek zijn keuzemogelijkheden of zijn denken in ernstige mate
beperkt waren. Onder andere om die reden (samengenomen met factoren als de
jeugdige leeftijd van de verdachte, diens persoonlijkheidsontwikkeling en
intelligentie) acht de rechter een beroep op psychische overmacht gerechtvaar-
digd en de verdachten worden dan ook ontslagen van alle rechtsvervolging.85 

In de literatuur zijn deze uitspraken niet onopgemerkt gebleven, vooral
vanwege de hiervoor al genoemde constatering dat in deze strafzaken de
psychische overmacht ‘opschuift’ in de richting van de schulduitsluitingsgrond
ontoerekenbaarheid. Een kenmerkend verschil86 tussen deze twee strafuitslui-
tingsgronden is dat de psychische overmacht spreekt van een ‘drang van
buitenaf’ waaraan redelijkerwijze geen weerstand kan en hoeft te worden
geboden. Daarmee is deze schulduitsluitingsgrond primair een juridisch vraag-
stuk. De ontoerekenbaarheid is de schulduitsluitingsgrond die zich richt op de
‘innerlijke gesteldheid’ van de verdachte, omdat in de gebrekkige ontwikkeling
of ziekelijke stoornis van diens geestvermogens reden wordt gevonden de
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verdachte niet (volledig) toerekenbaar te achten.87 Daarmee is de ontoereken-
baarheid primair een psychiatrisch vraagstuk.88 Verder wordt de ontoereken-
baarheid gekenmerkt door het feit dat de verdachte niet in staat is zijn wil te
bepalen, bij de psychische overmacht is de verdachte daartoe wel in staat, zij
het in beperkte zin.89 Bovendien staat een beroep op psychische overmacht open
voor die personen die niet lijden aan een psychische aandoening, maar die in
een extreme stress situatie ‘doorslaan’. De ontoerekenbaarheid is bij uitstek
bestemd voor personen die wél lijden aan een psychische ziekte, om die reden
bepaalde strafbare feiten plegen en daarvoor in verminderde mate aansprakelijk
kunnen worden gehouden. Dit onderscheid wordt minder scherp als de psychi-
sche overmacht veeleer psychiatrisch dan juridisch wordt opgevat.90 

Deze discussie wordt hier verder gelaten voor wat ze is,91 omdat in het
kader van dit onderzoek een ander punt van belang is. Zoals in dit hoofdstuk is
uiteengezet aan de hand van de verschillende culturele strafzaken, kan de
culturele achtergrond van de verdachte een psychische gesteldheid veroorzaken
die allesomvattend is. Een vergelijking zou hier gemaakt kunnen worden met
het battered women syndrome, dat al eerder aan de orde is geweest en dat in de
literatuur ook in verband met de acute dissociatieve reactie genoemd wordt.92

Deze vrouwen wordt verweten dat zij zich aan de situatie van mishandeling en
onderdrukking hadden moeten onttrekken, met andere woorden dat zij de drang
om hun tiran (te trachten) van het leven te beroven, hadden moeten weerstaan.
De moeilijkheid hierbij is dat de vrouwen die aan bovengenoemd syndroom
lijden, zich in een toestand van aangeleerde hulpeloosheid bevinden en hen dus
niet het verwijt gemaakt kan worden dat aan een mentaal gezonde criterium-
figuur93 gesteld zou kunnen worden.94 Een vergelijkbaar betoog zou kunnen
worden gehouden op het gebied van culturele strafzaken, vooral die waarin
sprake is van stresssituaties waarin de verdachte terecht komt en waarin hij of
zij gedwongen wordt keuzes te maken zonder dat van (veel) keuzevrijheid
sprake is.95 Als voorbeeld kunnen de strafzaken dienen die in het voorgaande
besproken zijn, en dan vooral de zaak van de Afghaanse moeder (hoofdstuk 6,
§ 6.3.5 e.v.) en de zaak van Veghelse Ali (§ 7.3.7). In beide strafzaken werd
door de verdediging aangevoerd dat de verdachten geen keuzevrijheid hadden,
dat ze overweldigd waren door de situatie waarin ze zich bevonden en dat
vanuit hun sociale omgeving zware druk werd uitgeoefend een (ernstig)
strafbaar feit te begaan (in deze gevallen: de eer van de familie herstellen). Kan
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van deze verdachten gezegd worden dat ze handelden in een situatie van
bewustzijnsvernauwing, ingegeven door een langdurige aan het strafbare feit
voorafgaande periode waarin stress werd opgebouwd door de problemen in het
gezin? Kan van de verdachten gezegd worden dat ze zich, evenals de mishan-
delde vrouwen die hun belager uiteindelijk uitschakelen, bevonden in een
situatie waarin ze geen andere uitweg meer zagen? Een antwoord op deze
vragen is moeilijk te geven, allereerst omdat in deze betreffende strafzaken de
verdachten weinig openheid van zaken gaven over hun geestestoestand op het
moment van het begaan van het delict: Ali deed er het zwijgen toe en de moeder
van Sudobe was te zeer in de war om een consistente verklaring af te leggen.
Behalve dit praktische bezwaar is de moeilijkheid van het opwerpen van een
‘cultuur als bewustzijnsvernauwing’ verweer dat het geen recht doet aan het
uitgangspunt dat ‘cultuur’ gedrag niet determineert, noch dat die term synoniem
zou moeten zijn aan ‘geestesziekte’. Hoe dan ook lijkt bovengenoemde ontwik-
keling te wijzen op een uitbreiding van de invulling van het begrip psychische
overmacht. In het onderhavige onderzoek zijn behalve bovengenoemde zaken
geen voorbeelden gevonden van strafzaken waarin de verdediging een beroep
deed op bewustzijnsvernauwing vanwege culturele factoren, maar een dergelij-
ke constructie lijkt in bepaalde, extreme culturele strafzaken op voorhand niet
onmogelijk.

7.5  Ontoerekenbaarheid

7.5.1  Inleiding

De schulduitsluitingsgrond ontoerekenbaarheid is opgenomen in artikel 39 Sr:
niet strafbaar is hij, die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikke-
ling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegere-
kend. Ter onderscheiding van de hierboven beschreven psychische overmacht
gaat het bij ontoerekenbaarheid om een ‘inwendige oorzaak van ontoerekenbaar-
heid’.96 Voor ontoerekenbaarheid moet sprake zijn van een psychische afwij-
king, waardoor de wilsvrijheid van de verdachte sterk is aangetast.97 Bij het
bepalen van de mate van toerekenbaarheid speelt het oordeel van gedragsdes-
kundigen een grote rol, hoewel het uiteindelijke oordeel juridisch van aard is en
door de strafrechter wordt geveld.98 Elke abnormale toestand van de geestver-
mogens kan onder de term ‘gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van
de geestvermogens’ vallen. Het gaat niet om de specifieke psychische stoornis,
maar om het oordeel van de rechter over de vraag of de stoornis zodanig is dat
die van invloed is op de toerekening.99
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Drie vragen die de rechter zich stelt alvorens tot ontoerekenbaarheid te
concluderen, zijn: 1) was er ten tijde van het begaan van het strafbare feit
sprake van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestver-
mogens? Zo ja, 2) is er sprake van een causaal verband tussen de stoornis en het
strafbare feit? Zo ja, 3) in hoeverre is de gedraging de verdachte toe te
rekenen?100 De eerste vraag wordt beantwoord door een gedragsdeskundige, de
tweede en derde door de rechter.101 De beslissing van volledige ontoerekenbaar-
heid wordt niet vaak genomen.102 Vaak is er dan wel sprake van verminderde
toerekening, waardoor de verdachte toch een lagere straf krijgt.103 Al met al is
volgens De Hullu de werking van artikel 39 Sr sterk beperkt: slechts bij ernstige
afwijkingen die het strafbare feit in overwegende mate hebben veroorzaakt, kan
ontoerekenbaarheid in beeld komen.104 Net als bij de strafuitsluitingsgronden
noodweer en psychische overmacht die hierboven zijn beschreven, speelt bij
ontoerekenbaarheid culpa in causa een rol: wie zichzelf in een toestand van
ontoerekenbaarheid brengt (bijvoorbeeld door het gebruik van alcohol, medicij-
nen of drugs), kan geen beroep doen op ontoerekenbaarheid.105 Meestal komt de
invloed van een psychische afwijking tot uitdrukking in de straftoemeting: de
verdachte wordt voor zijn gedraging verantwoordelijk gehouden, maar de
stoornis speelt een strafverminderende rol. Deze wetenschap kan van belang
zijn voor het geval een verdachte lijdt aan een stoornis die binnen zijn of haar
culturele achtergrond erkend is, maar naar westerse psychiatrische kennis niet,
of die op een andere manier gediagnosticeerd wordt. De afgelopen jaren neemt
het aantal terbeschikkinggestelden van allochtone afkomst toe, in het bijzonder
Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers.106 Respondent 43, wiens
praktijk voor de helft uit tbs-zaken bestaat, zegt hierover:

Soms vraag je je ook wel eens af of dat met een geestelijke stoornis te maken heeft
of met een volstrekt andere wereld, met de andere cultuur. Want een Antilliaan die
zich zeer Antilliaans hier gedraagt en lak heeft aan alle regels, daar kunnen we in
Nederland niet goed mee omgaan en dan is soms de vraag, of de stap naar een
antisociale persoonlijkheidsstoornis snel gemaakt is. 
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7.5.2  Transculturele psychiatrie en psychologie 

7.5.2.1  Inleiding
Voor het beoordelen van de geestestoestand van een allochtone verdachte
kunnen de transculturele psychiatrie en psychologie van dienst zijn. Een
definitie van transculturele psychiatrie luidt: het bevorderen van psychiatrie die
rekening houdt met de culturele diversiteit en de migratiegeschiedenis van
patiënten, en het stimuleren van onderzoek hiernaar.107 De meeste psychiatri-
sche stoornissen zijn terug te vinden in alle culturen en kennen grofweg
dezelfde verschijningsvorm.108 Ondanks de overeenkomst tussen ernstige
psychiatrische ziektebeelden, worden psychiatrische symptomen uiteraard
geïnterpreteerd vanuit een bepaalde culturele achtergrond. Dit geldt des te meer
voor de minder ernstige aandoeningen, die om die reden ook wel ‘cultuurgebon-
den aandoeningen’109 of ‘cultuurspecifieke syndromen’110 worden genoemd. 

De transculturele psychiatrie en psychologie streven ernaar alle (cultuurbe-
paalde) somatische symptomen van psychische nood op hun eigen waarde te
schatten en die niet enkel te beschouwen als afwijkend van de westerse interpre-
tatie.111 De therapeut zal zich dus moeten verdiepen in de cultuur van de cliënt
met wie hij een behandelrelatie wil aangaan. Doet de therapeut dat niet of
onvoldoende, dan kunnen gemakkelijk misverstanden ontstaan en kan de goede
afloop van de therapie in gevaar komen.112 Hierbij geldt dat hoe meer de
culturen van de cliënt en de therapeut van elkaar verschillen, des te meer tijd
moet worden uitgetrokken voor het opbouwen van een vertrouwensband met de
cliënt.113 Het verdiepen in de cultuur van de cliënt houdt eveneens in dat de
therapeut de culturele interpretatie van de problemen van de cliënt in de analyse
van het ziektebeeld betrekt (bijvoorbeeld bij een cliënt die het verlies van een
dierbare wijt aan ‘zwarte kracht’ of ‘het boze oog’), ongeacht of de therapeut in
die culturele interpretatie gelooft of niet.114 In de woorden van Giel:115 ‘iemand
die nooit van vodoe [sic] heeft gehoord, zal daar ook geen ziekelijke belevingen
over krijgen’. 

Afgezien van het feit dat psychiatrische ziektebeelden worden beïnvloed
door de culturele achtergrond van de cliënt en de therapeut, zijn er lichamelijke
en geestelijke aandoeningen die veroorzaakt of versterkt worden door migratie.
Een slechte sociaal-economische situatie en ervaringen met discriminatie of
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racisme kunnen leiden tot een toename van (psychiatrische) ziektebeelden.116

Taboes in de gezinssituatie kunnen ertoe leiden dat in allochtone kringen veel
psychiatrische problemen spelen. Marokkaanse meisjes van de tweede generatie
bijvoorbeeld die depressief gedrag vertonen zijn soms het slachtoffer van de
stilte die binnen hun gemeenschap heerst rondom verkrachting, incest, seksueel
misbruik, abortus, eetstoornissen en gedwongen huwelijken. De gevolgen van
het meedragen van geheimen zijn slechte leerprestaties, automutilatie en soms
zelfmoord. Surinaams-Hindoestaanse meisjes doen drie tot vier keer vaker een
poging tot zelfdoding dan autochtone meisjes.117 

Als een allochtone verdachte lijdt aan een psychiatrische ziekte, kan het
voorkomen dat hij of zij niet op de hoogte is van Nederlandse hulpverlening of
niet van de diensten van de hulpverlening gebruik wil maken, bijvoorbeeld uit
schaamte. Die omstandigheid kan er toe leiden dat een in eerste instantie
zorgelijke, maar beheersbare situatie uitmondt in een drama. Respondent 11
vertelde over een Chinese cliënt die haar kind gedood had: 

Dat was de zaak van mevrouw C, die zelf psychotisch was en die een autistisch
baby’tje had. Zij heeft zich afgesloten voor hulpverlening, ze wilde die vuile was
niet buiten hangen, want dat was een schande. Ook haar eigen man wilde dat niet.
Dus ze zat thuis, psychotisch vaak, met dat kind. De hulpverlener die wel wist wat
daar speelde, heeft daarop niet alert gereageerd, ook omdat er een taalprobleem lag:
hij kon moeilijk met die vrouw communiceren. Toen is het misgegaan, ze heeft dat
kindje gewurgd. Een van de redenen daarvoor was dat die hulpverlening er niet was
en dat lag weer aan het feit dat zij geen openheid van zaken gaf. Dat was heel
cultureel gekleurd. Dat heeft uiteindelijk de toerekeningsvraag beïnvloed: ze is
ontslagen van alle rechtsvervolging.

De vrouw werd ontslagen van alle rechtsvervolging vanwege haar psychische
stoornis en het gegeven dat er geen adequate hulpverlening is geweest waardoor
bijvoorbeeld het kind uit huis geplaatst had kunnen worden. In deze zaak was
er voor de verdediging de mogelijkheid om vanuit de culturele achtergrond van
de cliënt – deze mevrouw is vanwege haar Chinese achtergrond niet gewend of
geneigd hulp te zoeken en de hulp die er was, kon niet met de vrouw communi-
ceren vanwege de taalbarrière – een beroep te doen op niet-verwijtbaarheid.118

7.5.2.2  De strafrechtelijke context
Zoals hierboven uitgelegd, kan in een strafzaak een beroep worden gedaan op
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gedragswetenschappers als de verdachte een ernstig of bizar strafbaar feit
begaan heeft. In het kader van de toerekening (artikel 39 Sr) is het voor de
rechter van belang te weten of de verdachte voor zijn gedraging aansprakelijk
kan worden gehouden of dat hij dient te worden vrijgesproken of van alle
rechtsvervolging ontslagen omdat het delict is veroorzaakt door een gebrekkige
ontwikkeling of een ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Wanneer sprake
is van een allochtone verdachte is het voor psychiaters en psychologen soms
moeilijk een goede rapportage op te stellen. Komen geeft het voorbeeld van
forensisch psychiaters die problemen ondervinden met jeugdige allochtone
verdachten, omdat zij zich door de jongeren bedreigd voelen, gemanipuleerd
worden en vermoeden dat de jongens zich anders gedragen dan zij in werkelijk-
heid zijn.119

Een tweede complicerende factor in de (forensische) transculturele psycho-
logie en psychiatrie is dat een verdachte van een delict dat in sterke mate
bepaald is door culturele achtergronden, ‘gewoon’ psychisch gestoord kan zijn.
Het delict wordt dan niet veroorzaakt door de culturele achtergrond van de
verdachte, maar door zijn of haar psychische aandoening. Een strafadvocaat kan
in zijn praktijk geconfronteerd worden met dergelijke cliënten. In § 6.3.5 van
hoofdstuk 6 werd een strafzaak behandeld tegen een man die ervan overtuigd
was dat zijn nicht zwarte krachten op hem kon uitoefenen en die haar uit
zelfbescherming bedreigd had. Respondent 33 vertelde over een vergelijkbare
casus:

Het is een zaak van een Surinaamse moeder van acht kinderen. Haar werd poging
tot doodslag en poging tot zware mishandeling ten laste gelegd. Ze was toen ze jong
was uit Suriname vertrokken, ze had toen ruzie gekregen met een vrouw in Surina-
me. Ze had nog steeds het gevoel dat die vrouw vanuit Suriname bepaalde mensen
op haar af stuurde en mensen hier in Nederland met bepaalde geesten, of met
bepaalde rituelen bewerkte, zodat die mensen haar lastigvielen in haar privé-leven.
Ze had iemand hier gestoken met een schroevendraaier, omdat ze dacht dat ze werd
aangevallen door iemand met een boze geest. Die zou dan zijn gestuurd door die
dame waarmee ze vijftien of twintig jaar geleden ruzie had gehad. Die vrouw
geloofde er ook echt in. Toen is er een persoonlijkheidsonderzoek gedaan en werd
gezegd dat mevrouw schizofreen was. Er werd gezegd dat ze volledig ontoereke-
ningsvatbaar was, omdat ze in een waanwereld leefde. Geadviseerd werd om haar
op te laten nemen in een kliniek. 

     
Respondent 13 vertelde: 

Ik heb net een Marokkaan bijgestaan en die heeft zijn vrouw op een echt afschuwe-
lijke manier afgeslacht. Dat had waarschijnlijk ook te maken met zijn cultuur: de
aankondiging dat zij van hem zou scheiden, en dat ze met de kinderen weg zou gaan
en dat is een schande in de Marokkaanse wereld. Dat schandeaspect speelde een
enorme rol in die zaak en ik denk wel dat daar de cultuur een grote rol heeft
gespeeld. Maar dat is ook een gestoorde vent, hij was zo gestoord als een ui. Dus ik
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zie altijd wel die twee dingen hand in hand gaan. Ik zie dat nooit geïsoleerd. 

Respondent 33, hierboven geciteerd, hield praktijk in het hart van de Amster-
damse Bijlmer. Hij vertelde dat hij vaker wordt geconfronteerd met cliënten die
een delict begaan tegen een persoon die ze ervan beschuldigen over zwarte
krachten te beschikken. Ook kan het voorkomen dat een verdachte zélf onder
invloed was van een winti en in die toestand een strafbaar feit pleegt. Volgens
deskundigen is een persoon die onder invloed van een winti handelt, niet
verantwoordelijk voor zijn daden. Het bewustzijn van degene die onder invloed
is, is uitgeschakeld.120 Een beroep op ontoerekenbaarheid zou dan voor de hand
kunnen liggen: de verdachte kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zijn
gedrag. De rechter zal echter eerder denken aan een geestelijke stoornis en
misschien besluiten tot het opleggen van tbs. Tegelijkertijd kan het vanuit
verdedigingsoogpunt van belang zijn de rechter kennis te laten nemen van de
bijzondere geestestoestand van de verdachte en uit te leggen dat hier geen
sprake is van een ziekte of een stoornis. Op die manier kan de verdachte
wellicht een maatregel van tbs bespaard blijven. Respondent 37, eveneens uit de
Bijlmer:

I: Maar stel nu dat er een cliënt bij u komt en die zegt ik heb mijn vrouw vermoord
want ik geloofde dat ze behekst was. Wat doet u dan?

R: Dan zeg ik meneer, u mag dat verweer voeren, maar zoekt u dan een andere
advocaat, omdat het verweer dat u voert, op geen enkele wijze aannemelijk
gemaakt kan worden en dan zal u zichzelf denk ik alleen maar meer in de vingers
snijden, omdat de rechter u waarschijnlijk tbs zal opleggen. Hij zal u zien als
iemand die ze psychisch niet allemaal op een rijtje heeft. 

Niet iedere advocaat kiest er dus voor met de verdachte mee te gaan in de
verhalen van een cliënt over magische krachten. Het gaat erom tot de relevante
juridische kern te komen en de verdediging zodanig in te richten dat er een zo
gunstig mogelijke uitkomst voor de verdachte is. Dat kan dus juist betekenen
dat de culturele achtergrond van de zaak niet benadrukt wordt. 

Een derde probleem van forensische transculturele psychiatrie kan zijn dat
de advocaat niet goed weet hoe hij zich moet opstellen tegenover een cliënt die
overtuigd is van de aanwezigheid van zwarte krachten. Hoe is er een goede
middenweg te vinden tussen aan de ene kant de cliënt serieus nemen en aan de
andere kant te komen tot de juridisch relevante kern van de zaak? Respondent
33, uit de Bijlmer, vertelde over de voordelen van transculturele psychiatrie:

Misschien maakt het wel uit als die psycholoog of die deskundige een Surinaamse
achtergrond zouden hebben. Dan zouden misschien bepaalde aspecten meer
aandacht kunnen krijgen. Je moet de belevingswereld van die mensen je kunnen
voorstellen. En als je als deskundige zo’n achtergrond hebt, kun je bepaalde
aspecten ook beter begrijpen, waardoor je misschien niet zo snel over zult gaan tot
bepaalde conclusies, zoals volledig ontoerekeningsvatbaar of adviseren om op te
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nemen. Wat misschien wel helpt, dat heb ik wel meegemaakt in medische en sociale
verzekeringszaken, dat mensen naar Suriname gaan, naar zo’n priester daar. Hier in
een ziekenhuis denken ze van nou, die mensen zijn geestelijk lichamelijk een wrak.
Dan gaan ze naar Suriname en ze komen fitter en beter terug. Ze zeggen dan dat ze
daar bij zo’n priester zijn geweest. En ja, dan is de kwade geest weg, echt van de
één op de andere dag. 

7.5.3  Tbs en allochtone verdachten

Op 7 december 2001 stond voor het hof te Amsterdam een Algerijnse man
terecht.121 Hij werd ervan verdacht zijn vijfjarige zoontje met messteken om het
leven te hebben gebracht. De man was getrouwd geweest met een Nederlandse
vrouw, maar zij had hem verlaten en wilde van hem scheiden. Hun gezamenlij-
ke kind woonde bij moeder. Eens in de zoveel tijd was het kind bij de vader en
tijdens een van die bezoeken heeft de vader het kind om het leven gebracht en
in een buitengebied van Amsterdam achtergelaten. In het rapport van een van
de gedragsdeskundigen die in deze zaak werden geraadpleegd, kwam de
culturele achtergrond van de verdachte niet aan de orde. Vermeld werd dat de
man uit Algerije afkomstig was en dat hij sinds ongeveer 1990 in Nederland
verbleef. Voor het overige was het delict volgens de gedragsdeskundigen toe te
schrijven aan het psychische ziektebeeld van de verdachte: hij was chronisch
paranoïde psychotisch. 

Het hof achtte moord bewezen. De raadsman van de verdachte voerde aan
dat hem het tenlastegelegde niet kon worden toegerekend en dat hij op grond
van artikel 39 Sr van alle rechtsvervolging diende te worden ontslagen. Het hof
verwierp dat verweer omdat uit de rapportages van twee betrokken gedragsdes-
kundigen bleek dat het tenlastegelegde de verdachte in verminderde mate kan
worden toegerekend, dus er was geen sprake van gehele ontoerekenbaarheid.
Het hof veroordeelde de man tot acht jaar gevangenisstraf en tbs, maar omdat
hij geen verblijfstitel had, werd de tbs niet ten uitvoer gelegd. De betrokken
advocaten (28 en 39) vertelden het volgende over de culturele achtergrond van
deze zaak: 

Toen we meer informatie kregen over de periode van voor het delict, bleek dat hij
al ernstige problemen had gehad. Hij mishandelde zijn vrouw zeer regelmatig omdat
hij vond dat vrouwen geen broek moesten aanhebben, dat ze met hun hoofd gebukt
moesten lopen en niemand in het gezicht aankijken. Zo ook de manier waarop hij
vond dat zij het kind moest opvoeden. Het kind moest naar de moskee en op tijd
bidden. De moeder zag het helemaal niet zitten en ik denk dat die eisen die hij aan
die vrouw stelde ook met betrekking tot de opvoeding van hun kind steeds extremer
werden. En die waren heel duidelijk ingegeven door zijn culturele achtergrond. In
deze zaak zat het culturele aspect voornamelijk in het motief voor de moord. Een
heel klein stukje van de culturele achtergrond is ook te vinden in de psychiatrische
en psychologische rapportage die over deze meneer is opgemaakt. Het was moeilijk
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om met deze cliënt te communiceren, omdat hij een psychiatrisch ziektebeeld
vertoonde. De man ging steeds meer richting fundamentalisme. Er was in zekere zin
sprake van godsdienstwaanzin. 

7.5.4  Tbs voor een asielzoeker 

In de hierboven beschreven strafzaak was de verdachte zonder geldige verblijfs-
titel in Nederland en om die reden kreeg hij geen tbs opgelegd. In een andere
strafzaak was eveneens sprake van een verdachte die op onzekere gronden in
Nederland verbleef, maar toch tbs opgelegd kreeg.122 Het opvallende aan deze
zaak is dat vanwege taal- en cultuurbarrières een onderzoek naar de mate van
toerekenbaarheid van de verdachte vrijwel onmogelijk werd. De raadsman van
deze jongen vertelde mij desgevraagd dat ook hij niet met zijn cliënt kon
communiceren omdat er geen tolk te vinden was die het dialect van de jongen
sprak. Bovendien was de jongen volkomen in de war en geestelijk niet in staat
tot het voeren van een verdediging. 

Het betrof een vermoedelijk zestienjarige jongen uit Togo (West-Afrika) die
ervan werd verdacht op het terrein van een asielzoekerscentrum een zeventien-
jarige huisgenoot met messteken van het leven te hebben beroofd. De rechtbank
achtte de jongen schuldig aan moord en veroordeelde hem tot twee jaar gevang-
enisstraf en tbs. Volgens de rechtbank was de jongen ten tijde van het begaan
van het delict lijdende aan een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens,
maar die conclusie kon slechts naar aanleiding van een beperkt gedragskundig
onderzoek worden getrokken. Uit het vonnis blijkt dat onder andere de taalbar-
rière en de culturele achtergrond van de verdachte ertoe geleid hebben dat geen
volledig onderzoek naar de mate van toerekeningsvatbaarheid heeft kunnen
plaatsvinden. Dat is volgens de rechtbank de reden dat de conclusie wordt
getrokken dat de jongen verminderd toerekeningsvatbaar werd geacht; een
grondiger onderzoek had er wellicht toe geleid dat de jongen geheel ontoereke-
ningsvatbaar werd geacht. De officier van justitie stelde dat de jongen zo snel
mogelijk uitgezet diende te worden en dat om die reden geen noodzaak bestond
tbs op te leggen. De rechtbank was een andere mening toegedaan: de uitkomst
van de asielprocedure van verdachte was nog onzeker en volgens de rechtbank
was de kans op gevaarzetting bij deze jongen zó groot dat het onwenselijk zou
zijn dat hij spoedig zou vrijkomen. De raadsman van de verdachte vertelde dat
in deze zaak gekozen was voor het beste uit twee kwaden: aan de ene kant een
beperkt gedragskundig onderzoek waardoor de verdachte wellicht in zijn
verdediging was geschaad en aan de andere kant een eventuele vrijlating van de
jongen die een gevaar zou kunnen opleveren voor hemzelf en anderen.
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7.6  Conclusie

Culturele achtergronden worden, vaker dan op het niveau van bewijs en
kwalificatie, aangevoerd op het niveau van de strafuitsluitingsgronden. In de
strafzaak volgend op de ‘bloedwraak te Zevenaar’ werd door de verdachten een
succesvol beroep gedaan op noodweer. Het Arnhemse hof oordeelde dat de
verdachten in een zo grote angst van een jarenlange bloedvete hadden geleefd,
dat het feit dat zij op de rivaliserende familie geschoten hadden (met twee
dodelijke slachtoffers als gevolg) vanwege een geldig beroep op noodweer
gerechtvaardigd was. Deze uitspraak van het hof Arnhem is opmerkelijk, omdat
een beroep op noodweer slechts zeer zelden wordt geaccepteerd door de rechter
en er in deze strafzaak factoren speelden (de vraag naar de rol van culpa in
causa, de vraag of er niet veeleer sprake was van putatieve noodweer) die een
geslaagd beroep op noodweer in de weg kunnen staan.

De schulduitsluitingsgrond psychische overmacht wordt van alle verdedi-
gingsmogelijkheden het meest gebruikt in culturele strafzaken. Omdat deze
strafuitsluitingsgrond zo ruim omschreven is, biedt hij de verdediging mogelijk-
heden de rol van de culturele achtergrond uiteen te zetten, zonder dat ‘cultuur’
als zodanig als een excuus wordt gebruikt. Vooral in strafzaken waarin sprake
is van grote sociale controle van de verdachte vanuit diens familie of gemeen-
schap, kan een beroep op psychische overmacht opportuun zijn. Een dergelijk
beroep lijkt minder opportuun in strafzaken waarin de verdachte een beroep
doet op voodoo krachten die een drang opleverden waaraan redelijkerwijs geen
weerstand was te bieden. Dergelijke verweren lijken vrijwel altijd te eindigen
in een forse vrijheidsstraf met tbs. 

In recente jurisprudentie is een tussenvorm ontstaan tussen enerzijds
psychische overmacht en anderzijds ontoerekenbaarheid: de dissociatie of
tijdelijke ontoerekenbaarheid. De verdachte verkeert dan in een vorm van
bewustzijnsvernauwing die is ingegeven door een extreme angst of paniek. Als
gevolg daarvan kan hij niet vrijelijk over zijn wil beschikken. In de zogenaamde
Veghelse schietzaak deed de verdediging een beroep op psychische overmacht
of tijdelijke ontoerekenbaarheid vanwege de druk die op de verdachte werd
uitgeoefend om de eer van de familie op een gewelddadige manier te herstellen.
Deze vorm van psychische overmacht lijkt inderdaad aanknopingspunten te
bieden voor bepaalde extreme vormen van culturele strafzaken.

Ook de schulduitsluitingsgrond ontoerekenbaarheid kan in een culturele
strafzaak aangevoerd worden. Van belang voor een geslaagd beroep op deze
schulduitsluitingsgrond is dat de verdachte ten tijde van het begaan van het
delict leed aan een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de
geestvermogens. Met het oog op culturele strafzaken geldt hierbij dat bepaalde
psychiatrische aandoeningen in het ene land anders gekwalificeerd worden dan
in het andere land en dat bovendien sommige geestesziekten cultuurspecifiek
zijn, dat wil zeggen dat ze in de ene samenleving wél, maar in de andere niet
voorkomen. Voor de strafrechtadvocaat kan kennis van transculturele psychia-
trie en psychologie een pré zijn, omdat een cliënt die op het oog bijvoorbeeld
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psychotisch gedrag vertoont en om die reden volledig of deels ontoerekenbaar
geacht wordt en tbs opgelegd krijgt, bij nader inzien misschien met inachtne-
ming van de culturele achtergrond op een andere manier geholpen kan worden.

Omdat de uitkomst van strafzaken nu eenmaal sterk bepaald wordt door de
feitelijke toedracht die eraan ten grondslag ligt, is het lastig een eenduidig
antwoord te vinden op de vraag of de rechter zwaarder straft als er een beroep
wordt gedaan op culturele achtergronden. Het is zeker niet zo dat het inroepen
van cultuur per se strafverminderend of strafverzwarend werkt. Veel rechters
zijn bereid te luisteren naar een goed onderbouwd pleidooi van de verdediging
en zullen op basis van dat pleidooi strafvermindering toepassen, zeker in straf-
zaken waar aannemelijk is geworden dat de verdachte onder grote druk (van de
familie of van de gemeenschap) heeft gehandeld. Strafverzwaring wordt vrijwel
niet gebaseerd op de aanwezigheid van cultuur als zodanig, maar wordt ge-
vonden in andere, meer algemene factoren van strafverzwaring, zoals de wreed-
heid van de gedraging, de opstelling van de verdachte, de aanwezigheid van
slachtoffers enzovoorts. 

Die opstelling van de verdachte in het proces verdient een kanttekening. De
rechter kan de verdachte verwijten dat hij tijdens de behandeling van de zaak te
weinig spijt heeft getoond over zijn daden. Zoals ook in hoofdstuk 4 aan de
orde is geweest, kan een dergelijk verwijt gebaseerd zijn op typisch westerse of
Nederlandse normen die ten grondslag liggen aan onze strafrechtspleging. Voor
een verdachte met een andere culturele achtergrond kan het juist aangewezen
zijn geen spijt of berouw te tonen tijdens het strafproces. Uit antropologisch
onderzoek wordt duidelijk dat bijvoorbeeld in delicten die voortkomen uit een
gekrenkt eergevoel, idealiter geen spijt of berouw wordt getoond. Als een
rechter zich daarvan onvoldoende bewust is, kan de vraag gesteld worden of het
verwijt van het niet tonen van berouw terecht is. 



1 Vgl. Wolswijk, 2004, p. 263.

Hoofdstuk 8 

Culturele achtergronden als gewetens-
bezwaren en persoonlijke omstandigheden

8.1  Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is de vraag aan de orde gekomen hoe de
culturele achtergrond van de verdachte vertaald kan worden in een verdedi-
gingsstrategie in strafzaken en hoe de rechter in dergelijke strafzaken op de
verweren van de verdediging gereageerd heeft. Culturele achtergronden kunnen,
behalve in de vorm van een bewijs- of kwalificatieverweer of een strafuitslui-
tingsgrond, ook worden aangevoerd in het kader van een gewetensbezwaar of
als strafverzachtende ‘persoonlijke omstandigheden van de verdachte’. De
persoonlijke omstandigheden betreffen een ruime categorie van factoren die de
rechter meeweegt in het bepalen van de straf van de verdachte en advocaten
maken van deze categorie veelvuldig gebruik om de achtergrond van de
strafbare gedraging te schetsen. Ook de culturele achtergrond kan bij de per-
soonlijke omstandigheden aan de orde komen, een strategie die zowel door
advocaten als in de literatuur wordt geopperd. Van straffeloosheid is in het
stadium van de persoonlijke omstandigheden (de straftoemeting) geen sprake
meer: de rechter is dan al tot het oordeel gekomen dat de verdachte strafbaar is.
Veel respondenten geven aan dat culturele achtergronden het beste bij de
persoonlijke omstandigheden aangevoerd kunnen worden. In dit hoofdstuk
komt die strategie aan de orde, evenals de reactie van de rechter op een derge-
lijk verweer. 

Culturele achtergronden kunnen worden vergeleken met gewetensbezwaren
op het punt van het bestaan van een zekere overtuiging bij de verdachte. Anders
dan bij een beroep op bijvoorbeeld psychische overmacht of ontoerekenbaar-
heid is de wilsvrijheid van een verdachte die een beroep doet op een gewetens-
bezwaar juist níet aangetast.1 Er zijn veel strafzaken bekend waarin de verdach-
te een beroep deed op zijn levensovertuiging of zijn godsdienst. In dit hoofdstuk
wordt onderzocht of ook culturele achtergronden een reden kunnen vormen
voor een beroep op een gewetensbezwaar. Hoewel cultuur en religie als sociale
verschijnselen van elkaar gescheiden kunnen worden, worden ze in de relevante
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2 Tennekes, 1990; Baumann, 1999, p. 69 e.v.; Geertz, 2000; Renteln, 2004, p. 81 e.v. en p. 154
geeft voorbeelden van het gebruik van drugs en wapens als onderdeel van religieuze
uitingen. De verdachten doen in dergelijke strafzaken een beroep op het recht op godsdienst-
vrijheid. 

literatuur met betrekking tot culturele strafzaken veelal in elkaars verlengde
gebruikt: religie als cultureel fenomeen of cultureel systeem.2 

De gewetensbezwaren komen in het eerste deel van dit hoofdstuk aan de
orde, in paragraaf 8.2. De problematiek van gewetensbezwaren in het strafrecht
is weliswaar lange tijd enigszins stoffig geweest (de meeste jurisprudentie
dateert uit de jaren 1950-1960), maar met de opkomst van acties van bijvoor-
beeld het Dierenbevrijdingsfront en ook met de strafzaak tegen Volkert van der
G. (werkzaam voor Milieudefensie) werd het onderwerp weer actueel. Ook in
het geval van een strafzaak waarin ‘de cultuur’ van de verdachte een belangrijke
rol lijkt te hebben gespeeld, zou gesproken kunnen worden van gewetensnood,
of van gewetensdrang, in het geval de verdachte zich beroept op een hogere
culturele norm die boven een wettelijk ge- of verbod uitstijgt. In paragraaf 8.2.5
komt aan de orde in hoeverre culturele achtergronden, bezien in het licht van de
relevante jurisprudentie en literatuur, een geslaagd beroep op een gewetensbe-
zwaar kunnen vormen. 

In het tweede deel van dit hoofdstuk worden de ‘persoonlijke omstandighe-
den van de verdachte’ behandeld (§ 8.3 en verder). De persoonlijke omstandig-
heden van de verdachte, komen aan de orde bij het bepalen van de strafmaat en
het voeren van een verweer op grond van die omstandigheden wordt dan ook
wel een strafmaatverweer genoemd. Uitgangspunt in dit hoofdstuk is de
zogenaamde standaardmotivering die in veel rechterlijke uitspraken ter onder-
steuning van de straftoemeting te vinden is. Die motivering luidt vaak ongeveer
als volgt: ‘de op te leggen straf is in overeenstemming met de ernst van het feit,
de omstandigheden waaronder het is gepleegd en de persoon en de persoonlijke
omstandigheden van de verdachte, zoals een en ander ter terechtzitting is komen
vast te staan’. De herkomst van deze straftoemetingsformule is onduidelijk,
maar laat zich wel enigszins reconstrueren vanuit de zogenaamde moderne
richting in het strafrecht (§ 8.3.1), de wetsgeschiedenis (§ 8.4) en de relevante
jurisprudentie (§ 8.5). De straftoemeting als leerstuk bevindt zich op het
grensvlak van materieel en formeel strafrecht. Wellicht is die grenspositie mede
een reden voor het feit dat er op theoretisch niveau niet veel over de herkomst
van de straftoemeting en richtlijnen daarvoor bekend is, behalve dan dat de
aandacht voor de persoon van de verdachte haar oorsprong vindt in de zoge-
naamde moderne richting in het strafrecht. In paragraaf 8.6 wordt de taak van
de raadsman op het punt van verweren in het kader van de straftoemeting
behandeld. In paragraaf 8.7 wordt ingegaan op de vraag in hoeverre culturele
achtergronden in het kader van persoonlijke omstandigheden kunnen worden
aangevoerd en wordt het veelal tegengeworpen ‘ordeargument’ behandeld. De
laatste paragraaf (§ 8.8) is bestemd voor concluderende opmerkingen. 



Culturele achtergronden als gewetensbezwaren en persoonlijke omstandigheden 231

3 Holland, 1989, p. 23.
4 Remmelink, 1970, p. 189 en 191. Mits het strafrecht wordt opgevat als een ordeningssysteem

dat bedoeld is het dagelijkse leven in goede banen te leiden en zich voornamelijk op de
individuele burger richt. Het argument wordt minder krachtig wanneer het strafrecht wordt
gezien als een middel om de macht van de overheid ten aanzien van de burger binnen
aanvaardbare perken te houden. 

8.2  Gewetensbezwaren 

8.2.1  Inleiding 

In het geval van een culturele strafzaak is het niet ondenkbaar dat de verdachte
een beroep doet op gewetensbezwaar of gewetensdrang: zijn innerlijke overtui-
ging heeft hem ertoe aangezet een bepaald wettelijk voorschrift niet na te
komen of juist een bepaalde handeling te verrichten.3 De strafrechtspleging
heeft eigenlijk vanaf haar ontstaan niet veel willen weten van gewetensbezwa-
ren. Aanvaarding van dergelijke bezwaren tegen bepaalde voorschriften uit het
wetboek van strafrecht zou tot anarchie kunnen leiden, terwijl het strafrecht er
juist voor bedoeld zou zijn orde in de samenleving aan te brengen.4 In de
rechtspraak zijn echter voorbeelden te vinden van openheid voor gewetensbe-
zwaren, waarbij de rechter dus enige verzachting aanbrengt op het standpunt
van de wetgever. 

In de meeste gevallen wordt een beroep op een gewetensbezwaar verwor-
pen, maar sinds het Alphense boer-arrest (zie hieronder § 8.2.2) is de rechter in
ieder geval verplicht een beroep op een gewetensbezwaar gemotiveerd te
verwerpen. In dat arrest werd ook uitgemaakt dat een beroep op een gewetens-
bezwaar een beroep op een schulduitsluitingsgrond inhoudt. De belangrijkste
jurisprudentie naar aanleiding van gewetensbezwaren komt hieronder uitgebrei-
der aan de orde. 

Ik zal in deze paragraaf veel gebruikmaken van het proefschrift van
Holland, getiteld ‘Gewetensbezwaren en strafuitsluitingsgronden’. Hoewel het
boek uit 1989 stamt en daarom wellicht enigszins verouderd is, is het het enige
dat zo uitgebreid op dit onderwerp ingaat. Waar mogelijk worden Hollands
bevindingen aangevuld met recenter materiaal. 

Holland heeft de totstandkoming van verschillende wetten waartegen
gewetensbezwaren bestonden, bestudeerd en aangegeven op welke wijze door
de wetgever aan de gewetensbezwaren werd tegemoetgekomen. In het laatste
hoofdstuk van zijn boek besteedt Holland uitgebreid aandacht aan de vraag in
hoeverre gewetensbezwaren een beroep op een strafuitsluitingsgrond kunnen
inhouden en wat de kans op een succesvol beroep kan zijn. Omdat Holland al
zo uitgebreid en specifiek is geweest met betrekking tot dit onderwerp, wordt
op het ontstaan van gewetensbezwaren hier niet uitgebreid ingegaan en wordt
een en ander uitsluitend behandeld in het kader van de vraag in hoeverre
culturele achtergronden een rechtsgeldig gewetensbezwaar kunnen opleveren.

Voordat hier verder op het vraagstuk van gewetensbezwaren en overtui-
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5 Holland, 1989, p. 325.
6 Remmelink, 1970, p. 195.
7 Remmelink, 1970, p. 182. Dit onderscheid verdient enige relativering, omdat in sommige

gevallen de rechter voor een geslaagd beroep op een gewetensbezwaar juist wél een actieve
opstelling van de verdachte eist. Dit was bijvoorbeeld het geval in het Gemengd zwemmen
arrest, waarbij de verdachte werd verweten zich niet voldoende te hebben ingespannen een
oplossing voor de aanwezigheid van zijn gewetensbezwaar te vinden. Zie § 8.2.3.2.

8 Remmelink, 1970, p. 196.

gingsdaders wordt ingegaan, moeten vier opmerkingen gemaakt worden. Aller-
eerst is er de vraag in hoeverre iemands culturele achtergrond kan worden
gelijkgesteld met zijn of haar geweten. Naar mijn mening zijn deze beide zaken
geen synoniemen, maar kan het gebeuren dat een aspect van iemands culturele
achtergrond, bijvoorbeeld zijn of haar godsdienstige overtuiging, ertoe leidt dat
in een strafzaak (mede) een beroep op een gewetensbezwaar wordt gedaan. In
de jurisprudentie zijn hiervan verschillende voorbeelden te vinden. 

In de tweede plaats komen niet alle gewetensbezwaren voor erkenning door
de rechter in aanmerking, omdat zogenaamde ‘gevaarlijke gewetensovertuigin-
gen’5 onmogelijk als positief te kwalificeren zullen zijn. Onder die gevaarlijke
overtuigingen vallen bijvoorbeeld motieven die berusten op pure eigenbaat,
rassenhaat of gebrek aan respect voor het menselijk leven.6 Daders in culturele
strafzaken wier handelen gepaard gaat met (dodelijk) geweld tegen mensen
zullen dus zeer waarschijnlijk niet voor een geslaagd beroep op een gewetens-
bezwaar in aanmerking komen. 

In de derde plaats geldt dat een niet-doen, een passieve houding vaak een
grotere kans op toekenning van de geldigheid van een gewetensbezwaar
oplevert, dan een doen, een actief ingrijpen in de rechtsorde.7 

In de vierde plaats kan worden aangenomen dat, in samenhang met het
tweede voorbehoud hierboven gemaakt, naarmate het rechtsgoed dat door de
niet-nagekomen wettelijke verplichting minder belangrijk is, de kans op een
geslaagd beroep op een gewetensbezwaar toeneemt.8 Andersom neemt die kans
af wanneer het bedreigde rechtsgoed belangrijker is. Wanneer in het volgen van
een gewetensbezwaar of -drang een dodelijk slachtoffer valt, zal de rechter dus
een strengere toets toepassen op de gewetensbezwaarde. 

Deze vier voorbehouden hebben invloed op de kans van slagen van een
beroep op een gewetensbezwaar. Actief gewelddadig gedrag waarbij andere
rechtsgoederen ernstig worden aangetast, kan als gevolg van deze voorbehou-
den zeer waarschijnlijk niet worden gerechtvaardigd door een beroep op een
gewetensbezwaar. 

In het vervolg van deze paragraaf zullen eerst de gewetensbezwaren in
algemene zin aan de orde komen (§ 8.2.2), vervolgens de gewetensbezwaren die
expliciet op godsdienst of levensbeschouwing worden gestoeld (§ 8.2.3). In de
bijbehorende deelparagrafen wordt aandacht besteed aan bezwaren tegen mili-
taire diensplicht en oorlogsvoering (§ 8.2.3.1), bezwaren tegen verzekeringen
en leerplicht (§ 8.2.3.2) en tegen de verplichte bloedproef in het kader van de
Wegenverkeerswet (§ 8.2.3.3). In § 8.2.4 komen de zogenaamde overtuigings-
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9 HR 26 juni 1916, W. 9955. 
10 In de tijd van het Zijpese dominee arrest werd de psychische overmacht uitsluitend van

toepassing geacht op een van buiten komende drang. Tegenwoordig is dat standpunt verlaten
en is erkend dat ook een van binnen komende drang ten grondslag kan liggen aan een beroep
op psychische overmacht. Zie Kelk, 2005, p. 269.

11 HR 20 juni 1950, NJ 1951, 348.
12 Een dergelijke gezondheidsdienst signaleert onder andere of er besmettelijke veeziekten

heersen en verzorgt vervolgens vaccinaties. 

daders aan de orde: die gewetensbezwaarden die door middel van een strafpro-
ces hun politieke ideeën naar buiten willen brengen. De mogelijkheid van
gewetensbezwaren op grond van cultuur komt in § 8.2.5 aan de orde. 

8.2.2  Gewetensbezwaren algemeen

In de jurisprudentie zijn gewetensbezwaren vooral terug te vinden in rechts-
zaken tegen personen die vanwege een innerlijke overtuiging niet wilden of
konden voldoen aan een wettelijke verplichting. De bekendste voorbeelden zijn
bezwaren tegen verplichte verzekeringen en inentingen (van vee of van
kinderen) en bezwaren tegen de militaire dienstplicht. 

Een van de eerste uitspraken van de Hoge Raad op het gebied van gewe-
tensbezwaren is het arrest van de zogenaamde ‘Zijpese dominee’.9 Die dominee
had in het begin van de vorige eeuw een manifest verspreid waarin hij opriep tot
dienstweigering, in de hoop daarmee het in zijn ogen verfoeilijke militarisme te
ondermijnen. De dominee werd vervolgd wegens opruiing en deed ter terecht-
zitting een beroep op overmacht, omdat zijn geweten hem had gedrongen tot de
strafbare gedraging. De Hoge Raad verwierp dit beroep met de overweging dat
“een dergelijke, slechts uit eigen opvattingen over de zedelijke en maatschappe-
lijke waarde van wettelijke instellingen en voorschriften voortspruitende drang
terecht door het Hof niet als overmacht in de zin van artikel 40 Sr (waar de
strafuitsluitingsgrond overmacht is geregeld, MS) is aangemerkt.”10

In de jaren ’50 (Alphense boer arrest11) lijkt de Hoge Raad terug te komen
van dit nogal barse standpunt. In deze zaak had de verdachte bezwaar tegen het
lidmaatschap van een provinciale gezondheidsdienst voor dieren.12 De Hoge
Raad vatte dit bezwaar op als een verweer in de zin van artikel 358, lid 3 Sv.
Dit artikel schrijft de inhoud van een vonnis voor. In het derde lid staat: ‘Wordt,
in strijd met het te dien aanzien door den verdachte uitdrukkelijk voorgedragen
verweer, artikel 349, eerste lid (de einduitspraken op de zogenaamde formele
vragen van artikel 348 Sv: is de dagvaarding geldig, is de rechter bevoegd, is de
officier van justitie ontvankelijk, MS), niet toegepast of aangenomen dat het
bewezen verklaarde een bepaald strafbaar feit oplevert of dat een bepaalde
strafverminderings- of strafuitsluitingsgrond niet aanwezig is, dan geeft het
vonnis daaromtrent bepaaldelijk ene beslissing’. Met andere woorden, artikel
349 Sv schrijft voor dat wanneer de verdachte ter terechtzitting kennelijk een
verweer voert dat neerkomt op een beroep op een strafuitsluitingsgrond, de
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13 De motiveringsplicht voor de rechter is tegenwoordig aangescherpt. In navolging van artikel
359, lid 2 dient de rechter met redenen te omkleden waarom zijn beslissing afwijkt van (elk)
door de verdachte of de officier van justitie onderbouwd standpunt. Zie ook hoofdstuk 4, § 4.4.

14 HR 17 juni 1952, NJ 1952, 683.
15 HR 22 juli 1966, NJ 1967, 23.

rechter, als hij dit verweer verwerpt, dient te motiveren waarom hij dat doet.13

In het onderhavige arrest lijkt het er dus op dat de Hoge Raad het bezwaar van
de verdachte heeft opgevat als een beroep op overmacht, hoewel die opvatting
niet uit de letterlijke tekst van het arrest blijkt. In zijn arrest van 17 juni 1952,14

(wederom handelend om gewetensbezwaren tegen lidmaatschap van een
provinciale gezondheidsdienst voor vee) bevestigt de Hoge Raad deze opvatting
door te overwegen dat de rechtbank het bezwaar van de verdachte terecht had
opgevat als een beroep op een strafuitsluitingsgrond. 

In de tijd na deze drie uitspraken komt de wetgever de gewetensbezwaarde
tegemoet door het in de wet opnemen van een zogenaamde ontheffingsregeling.
De gewetensbezwaarde kan op die regeling een beroep doen en wordt dan van
zijn wettelijke plicht ontheven. In het geval van een verplichte verzekering
wordt van de gewetensbezwaarde vervolgens een bijdrage verlangd in een
noodfonds. In zijn arrest van 22 juli 196615 bijvoorbeeld, oordeelde de Hoge
Raad dat gewetensbezwaren tegen een wettelijke verzekering (Wet aansprake-
lijkheidsverzekering motorrijtuigen) niet konden worden erkend omdat er bij
die wet een vrijstellingsregeling was gegeven. De verdachte had in deze zaak
een beroep gedaan op overmacht of het ontbreken van alle schuld vanwege
gewetensbezwaren zowel tegen de verplichte verzekering als tegen de onthef-
fingsregeling. Met het bestaan van de ontheffingsregeling had de wetgever
volgens de Hoge Raad uitdrukkelijk aangegeven dat er geen gewetensbezwaren
tegen die regeling zouden kunnen worden gehonoreerd. De annotator Pompe
geeft in de noot nog eens aan dat naar zijn mening gewetensbezwaren geen
strafuitsluitingsgrond kunnen vormen. Hij vindt echter dat er voor de wetgever
een plicht bestaat gewetensbezwaarden tegemoet te komen, bijvoorbeeld door
het in de wet opnemen van een ontheffingsregeling, zoals in deze zaak het geval
was. Die verplichting voor de wetgever, samengenomen met de verplichting
voor de rechter om een beroep op een gewetensbezwaar gemotiveerd te
verwerpen – met andere woorden, een dergelijk beroep grondig te bestuderen
indien het zich voordoet – laat naar mijn mening zien dat gewetensbezwaren in
de strafrechtspleging een plaats van betekenis innemen. Dat kan ook blijken uit
het feit dat voor een geslaagd beroep op een gewetensbezwaar een vervangende
prestatie van de gewetensbezwaarde wordt verlangd. Ook al wordt een beroep
op een gewetensbezwaar meestal door de rechter verworpen, dat wil niet zeggen
dat er over de gelding van gewetensbezwaren voor de individuele verdachte
lichtvaardig mag worden gedacht. 

Voor wat betreft de militaire dienstplicht bestond de mogelijkheid van
vervangende dienstplicht na een geslaagd beroep op de wettelijke ontheffings-
regeling. De kans op het slagen van een dergelijk beroep was overigens niet zo
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heel groot, omdat de gewetensbezwaarde een zware rechterlijke toets moest
doorstaan om de onoverkomelijkheid van het bezwaar te onderzoeken. Boven-
dien bestreek de vervangende dienstplicht vaak een langdurige periode, zodat
al met al van een ‘gemakkelijk onder een wettelijke plicht uitkomen’ niet kon
worden gesproken.16 

In een arrest van de Hoge Raad van 30 mei 1967,17 was sprake van een
persoon die vanwege gewetensbezwaren geen gehoor wenste te geven aan een
oproep op basis van de Wet op de Noodwachten. Hij deed een beroep op
overmacht, omdat naar zijn overtuiging twee plichten met elkaar in conflict
kwamen: de wettelijke plicht om te gehoorzamen aan de oproep en de zedelijke
plicht zijn geweten te volgen. De Hoge Raad oordeelde dat deze speciale dienst-
plicht op basis van de Wet op de Noodwachten niet een militair, maar een
humanitair karakter had, waartegen geen reële gewetensbezwaren konden
worden geacht te bestaan. Er was om die reden ook geen ontheffingsregeling in
de wet opgenomen. Het beroep op een gewetensbezwaar werd verworpen. 

Uit een arrest van de Hoge Raad van 26 maart 199118 wordt duidelijk
hoezeer in de kwestie van gewetensbezwaren de scheiding tussen de bedoeling
van de wetgever en de interpretatie van de wet door de rechter – voor beiden
bestaat de plicht van het serieus nemen van (potentiële) gewetensbezwaren –
van belang is. In deze zaak, waar eveneens een bezwaar was tegen militaire
dienstplicht, was door de verdachte een beroep op gewetensbezwaren gedaan
tegen een oproep betreffende de Inkwartieringswet. De verdachte had gewei-
gerd zijn auto te laten keuren ten behoeve van het ministerie van Defensie. Hij
werd hiervoor vervolgd en beriep zich op psychische overmacht. In de Inkwar-
tieringswet is geen vrijstellingsregeling voor gewetensbezwaren opgenomen,
maar wel een klachtenregeling voor onbillijke behandeling. De feitenrechter
oordeelde dat deze klachtenregeling geen bruikbare mogelijkheid bood aan
gewetensbezwaarden om aan de keuring te ontkomen en oordeelde het verweer
van de verdachte gegrond. De Hoge Raad oordeelde vervolgens dat het hof door
het aanvaarden van het verweer van de verdachte op de stoel van de wetgever
was gaan zitten, omdat, kort gezegd, de wetgever het blijkbaar onnodig had
geoordeeld in de betreffende wet een vrijstellingsregeling op te nemen voor
gewetensbezwaren. Het was vervolgens niet aan de rechter om toch een
mogelijkheid te zien voor gewetensbezwaren tegen de Inkwartieringswet. 

Met het bestaan van een ontheffingsregeling is het voor de gewetensbe-
zwaarde meestal niet meer mogelijk zich vanwege zijn bezwaren te beroepen op
een algemene strafuitsluitingsgrond, meestal psychische overmacht of noodtoe-
stand.19 Omdat er een ontheffingsregeling is, is er immers geen sprake meer van
dat de gewetensbezwaarde niet anders kon dan zijn geweten volgen. Hij of zij
had van de ontheffing gebruik kunnen maken. Deze situatie wordt anders in
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20 Holland, 1989, p. 284.
21 Holland, 1989, p. 311.
22 HR 16 januari 1968, NJ 1969, 2. Uit dit arrest zou kunnen volgen dat een gewetensbezwaar

alleen wordt opgevat als een beroep op psychische overmacht wanneer het gebaseerd is op
een ‘persoonlijke godsdienstige gedrevenheid’, maar volgens de A-G Haak bij HR 4
december 1979, NJ 1980, 157 m.nt. ThWvV is die visie onjuist en zal geen principieel
onderscheid kunnen worden gemaakt tussen enerzijds een persoonlijke godsdienstige
overtuiging en anderzijds een persoonlijke politieke drang waaraan men geen weerstand kan
bieden. Haak merkt op dat tussen die twee overtuigingen wel een gradueel verschil bestaat,
in die zin dat bij politieke gewetensbezwaren de belangenafweging tussen persoonlijk en
gemeenschapsbelang sterker aan de dag zal treden. 

23 De annotator bij HR 4 december 1979, NJ 1980, 157 m.nt. ThWvV merkt op dat voor een
gewetensbezwaarde de juridische uitkomst van de schulduitsluitingsgrond psychische over-
macht onbevredigend zal zijn, omdat hij naar zijn overtuiging een beroep doet op een
rechtvaardigingsgrond. 

geval van de zogenaamde totaalweigeraars die ook gewetensbezwaren ervaren
tegen de ontheffingsregeling. In zeer uitzonderlijke gevallen zal dan wel een
beroep op een algemene strafuitsluitingsgrond mogelijk zijn. Holland conclu-
deert dat een gewetensbezwaarde wél een beroep op psychische overmacht kan
doen, namelijk als sprake is van een zodanig hevige gewetensnood dat de
wilsvrijheid wordt aangetast en dat weerstand bieden aan die drang redelijker-
wijs niet meer verlangd kan worden.20 Voor psychische bezwaren tegen de
ontheffingsregeling geldt dan dat als de verdachte aannemelijk kan maken dat
hij psychisch niet in staat is van de ontheffingsmogelijkheid gebruik te maken,
het theoretisch mogelijk is dat de rechter de verdachte ontslaat op grond van
wat Holland ‘schulduitsluitende overmacht’ noemt.21 Voorbeelden uit de
praktijk zijn van deze theoretische mogelijkheid echter niet bekend: zoals
hieronder in paragraaf 8.2.3.1 aan de orde komt, wordt een gewetensbezwaar
door de Hoge Raad nooit erkend als een gerechtvaardigd beroep op een
strafuitsluitingsgrond. Met betrekking tot culturele achtergronden die worden
ingeroepen als gewetensbezwaar, geldt dat in culturele strafzaken de gepleegde
feiten vaak zodanig ernstig zijn, dat een beroep op een gewetensbezwaar niet
kan worden gehonoreerd (zie hieronder § 8.2.5).

8.2.3  Gewetensbezwaren specifiek: godsdienst en levensbeschouwing 

8.2.3.1  Bezwaren tegen (nucleaire) oorlogsvoering en militaire dienstplicht 
In een strafzaak die de Hoge Raad behandelde op 16 januari 196822 beriep een
aanhanger van de Quakers zich op zijn persoonlijke godsdienstige gedrevenheid
die hem ertoe had gedrongen een demonstratie (tegen de oorlog in Vietnam) te
houden, zonder dat hij daarvoor de benodigde vergunningen had aangevraagd.
De verdachte voerde aan dat hij aan de oproep van zijn geweten geen weerstand
had kunnen bieden. Deze zaak is een voorbeeld van de manier waarop de
algemene aanduiding ‘gewetensbezwaar’ meer specifiek kan worden ingevuld,
in casu door de godsdienstige overtuiging van de verdachte. De rechtbank vatte
het verweer van de verdachte op als een beroep op psychische overmacht.23 In
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24 Zie over die aangescherpte motiveringsplicht en de mogelijkheden voor de verdediging
hoofdstuk 4, § 4.4.

25 HR 4 december 1979, NJ 1980, 157 m.nt. ThWvV; HR 29 november 1983, NJ 1984, 599, m.
nt. GEM; HR 18 juni 1985, NJ 1986, 58, m. nt. ’tH. 

26 Wet van 27 september 1962, Staatsblad 1962, 370. De wet biedt een specifieke procedure die
bij erkenning van het gewetensbezwaar leidt tot vrijstelling van militaire dienst en vervang-
ende dienstplicht.

cassatie werd door de verdachte een beroep gedaan op het recht van godsdienst-
vrijheid, zoals dat in artikel 9 van het EVRM is neergelegd. De Hoge Raad
oordeelde dat de verdachte inderdaad het recht van godsdienstvrijheid toekwam,
maar dat dit recht aan beperkingen onderhevig kan worden gemaakt. In het
bijzonder kunnen daaraan beperkingen worden gesteld die nodig zijn in een
democratische samenleving, onder meer ter bescherming van de openbare orde.
Het beroep van de gewetensbezwaarde werd verworpen. Bronkhorst vatte de
situatie in zijn noot onder dit arrest zo samen: 

‘een beroep op gewetensbezwaren tegen de nakoming van wettelijke voorschriften
is zonder meer ongegrond te achten indien de wet de mogelijkheid opent van
vrijstelling of ontheffing van die voorschriften wegens zulke bezwaren en van die
regeling geen gebruik is gemaakt. Ook gewetensbezwaren tegen de vrijstellingsre-
geling komen dan niet voor erkenning in aanmerking. Wanneer echter in de wet niet
de mogelijkheid van ontheffing wegens gewetensbezwaren is geschapen, is een
beroep op gewetensbezwaren te beschouwen als een verweer in de zin van art. 358,
lid 3 Sv, dat wil zeggen als een beroep op een algemene strafuitsluitingsgrond en
dient daarop in overeenstemming met dat voorschrift een beslissing te worden
gegeven, welke op grond van art. 359, lid 2 Sv behoorlijk met redenen moet worden
omkleed. Het is dus – naar ik thans meen – niet zo dat de rechter voortaan bij zijn
weerlegging van een beroep op gewetensbezwaren steeds zou kunnen volstaan met
de overweging dat die gewetensbezwaren niet door de wetgever zijn erkend.’

Bronkhorst geeft hiermee nogmaals aan hoe belangrijk gewetensbezwaren
moeten worden geacht. Van de rechter wordt verwacht dat hij zich verdiept in
dergelijke bezwaren als de verdachte er ter terechtzitting een beroep op doet.
Sinds de aanscherping van de wettelijke motiveringsplicht in artikel 359, lid 2
Sv geldt hierbij nog dat als de rechter na bestudering van het beroep besluit het
ongegrond te verklaren, hij dit met redenen omkleed vermeldt in de uitspraak.24

Vóór het opschorten van de militaire dienstplicht in 1997 heeft de Hoge
Raad zich meermalen gebogen over strafzaken tegen gewetensbezwaarden. Uit
de jurisprudentie25 blijkt dat een gewetensbezwaar tegen de militaire dienst-
plicht soms wordt opgevat als een beroep op psychische overmacht. Het beroep
wordt steevast verworpen met verwijzing naar de situatie dat de Wet gewetens-
bezwaren militaire dienst (WGMD)26 een ontheffingsmogelijkheid biedt waar-
van de bezwaarde gebruik dient te maken. Die procedure staat in de weg aan
een beroep op een strafuitsluitingsgrond wegens gewetensbezwaren. Als de
gewetensbezwaarde van de regeling in de WGMD evenmin gebruik wenst te
maken (de zogenaamde totaalweigeraar), begaat hij met de dienstplichtweige-
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27 HR 24 maart 1987, NJ 1988, 82; HR 9 februari 1988, NJ 1989, 109. 
28 HR 18 april 1995, NJ 1995, 611 m. nt. ’t H. Zie hierover (kritisch) Singelenberg, 1994. Het

Comité voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft geoordeeld dat het onder-
scheid dat de Nederlandse Staat maakt tussen Jehova’s Getuigen en andere gewetensbe-
zwaarden tegen militaire dienst neerkomt op ongeoorloofde discriminatie. Brinkhof v. The
Netherlands, CCPR/C/ OP/5 27 juli 1993, Communication No. 402/1990, § 9.4.

29 HR 4 mei 1981, NJ 1981, 464.
30 HR 7 januari 1969, NJ 1969, 259. 

ring een strafbaar feit, welk gedrag niet straffeloos kan blijven, aldus vaste
jurisprudentie van het Hoog Militair Gerechtshof en de Hoge Raad.27 De enige
groep totaalweigeraars die categorisch van strafbaarheid worden uitgesloten,
zijn de Jehova’s Getuigen.28 

De A-G Leijten bij NJ 1989, 109 noemt het handelen van de totaalweigeraar
‘subjectief moreel juist en rechtens strafbaar’. Dienovereenkomstig kan de
rechter zijn begrip voor de gewetensnood van de verdachte tot uitdrukking
brengen in de hoogte van de straf, die bijvoorbeeld geheel voorwaardelijk kan
uitvallen.29 De typering van Leijten kan interessant zijn in geval van culturele
strafzaken, omdat de verdachte in een dergelijke strafzaak doorgaans ook de
overtuiging zal hebben naar zijn geweten moreel juist te handelen. Het grote
probleem met culturele strafzaken – dat zal in de paragrafen hieronder uitge-
breider aan de orde komen – is dat zij meestal ernstige strafbare feiten betreffen
waarvoor een beroep op morele plicht ontoelaatbaar is. 

8.2.3.2  Religieuze bezwaren tegen verzekeren en leerplicht 
Eenzelfde lijn komt naar voren in een arrest van de Hoge Raad dat bijna een
jaar na de Quaker-zaak werd behandeld.30 Dat arrest handelde over een boer uit
Barneveld die weigerde mee te werken aan een zogenaamde Landbouwtelling,
een uitvoeringsregeling van de Landbouwwet. Een dergelijke telling kon hij
niet in overeenstemming brengen met zijn geweten, omdat ‘het afwenden van
schade door middel van verzekering in strijd is met de Heilige Schrift’. Het
cassatieverzoek van de verdachte werd afgewezen. De reden daarvoor was dat
de Landbouwtelling geen verzekering inhield (en de wetgever om die reden niet
had voorzien in een uitzonderingsregeling voor gewetensbezwaren). Belangrij-
ker echter was dat de verdachte te laat had meegedeeld dat hij gewetensbezwa-
ren koesterde. De A-G Remmelink vat in de conclusie bij dit arrest de heersen-
de leer van de Hoge Raad met betrekking tot gewetensbezwaren samen: de
rechter mag aan een beroep op een gewetensbezwaar niet stilzwijgend voorbij-
gaan. Ook mag de rechter zich niet beperken tot de stelling dat in de betreffende
wet het gewetensbezwaar niet als bijzondere strafuitsluitingsgrond is vermeld,
maar hij moet onderzoeken of het verweer misschien in een algemene strafuit-
sluitingsgrond vervat is. Gewetensdrang kan geen rechtvaardigende noodtoe-
stand opleveren (omdat de drang waarop de verdachte zich beroept, niet van
buiten komt, zoals vereist voor noodtoestand, maar vanuit de eigen opvattingen
van de verdachte, met andere woorden van binnenuit), maar de mogelijkheid
moet onderzocht worden of de verdachte toch geen verwijt treft, bijvoorbeeld
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31 Remmelink, 1970.
32 HR 26 mei 1992, NJ 1992, 568 (Gemengd zwemmen).
33 Artikel 9 EVRM luidt: ‘Een ieder heeft recht op de vrijheid van gedachte, geweten en

godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veran-
deren, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé
zijn godsdienst te belijden of overtuiging in uitdrukking te brengen in erediensten, in onder-
richt, in practische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften. De
vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere
beperkingen worden onderworpen dan die bij de wet zijn voorzien en in een democratische
samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescher-
ming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor bescherming van de rechten
en vrijheden van anderen.’ Artikel 6 Grondwet luidt: ‘Ieder heeft het recht zijn godsdienst of
levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit
recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezond-
heid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.’

vanwege een gerechtvaardigd beroep op psychische overmacht (waarbij de
drang waarop de verdachte zich beroept ook van binnenuit kan komen) of
vanwege rechtsdwaling (wat dan een beroep op afwezigheid van alle schuld
oplevert). Met andere woorden, de rechter heeft wel degelijk een onderzoeks-
plicht in geval van een beroep op een gewetensbezwaar, maar een dergelijk
onderzoek is tegelijkertijd heel lastig uit te voeren omdat, zoals Remmelink
stelt, een gewetensbezwaar ‘zo hoogstpersoonlijk [is] en vaak onlogisch voor
een buitenstaander.’31

In een arrest van de Hoge Raad van 26 mei 199232 werd een strafzaak
behandeld van een man die zijn minderjarige dochter verbood deel te nemen
aan de verplichte zwemlessen op school. De verdachte deed een beroep op het
recht op godsdienstvrijheid, zoals dat is neergelegd in artikel 9 EVRM en
artikel 6 Grondwet.33 De Hoge Raad verwierp dit beroep met de overweging dat
de vader niet voldoende zijn best gedaan had om zijn dochter van de zwemles-
sen vrijgesteld te krijgen. Hij had bijvoorbeeld geen verzoekschrift ingediend
bij het bevoegde gezag, noch geprobeerd een andere school voor zijn dochter te
vinden waar ofwel geen sprake zou zijn van gemengde zwemlessen, ofwel waar
de mogelijkheid bestond van het verkrijgen van een vrijstelling van die lessen.
Overigens had de rechtbank – in strijd met het beginsel van interpretatieve
terughoudendheid – in deze zaak een inhoudelijke uitspraak gedaan over de
uitleg van een koranvers waarop de verdachte zich beriep. De Hoge Raad kwam
aan een beoordeling van die uitleg door de rechtbank niet toe, omdat het beroep
op het recht op godsdienstvrijheid al afketste op het gegeven dat de verdachte
zich te weinig moeite had getroost een oplossing voor het probleem van het
gemengd zwemmen te zoeken. De A-G Fokkens en de annotator ’t Hart gaan
wel in op de inhoudelijke uitspraken door de rechtbank over de godsdienst van
de verdachte. Fokkens en ’t Hart geven aan dat het ongelukkig is dat een
feitenrechter dergelijke uitspraken doet, omdat van hem verwacht wordt dat hij
levensbeschouwelijk en religieus neutraal is. De auteurs refereren hier aan het
beginsel van interpretatieve terughoudendheid dat inhoudt dat de rechter zich
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34 Galenkamp, 2005.
35 HR 3 maart 1987, NJ 1988, 7 (Weigeren bloedproef I). 
36 Uit het arrest wordt jammer genoeg niet duidelijk waarop de raadsman deze kennis baseert;

onduidelijk is of er een getuige-deskundige is geraadpleegd of dat verdachte zelf deze uitleg
heeft gegeven. 

niet mengt in inhoudelijke kwesties van levensbeschouwing en godsdienst.34 
Die uitleg van Fokkens en ’t Hart met betrekking tot de vraag of de rechter

een inhoudelijk oordeel mag vellen over de aard van een gewetensbezwaar
waarop een verdachte zich beroept, of die aard nu een bepaalde religie, een
andere vorm van levensbeschouwing of nog iets anders is, is interessant met
betrekking tot culturele achtergronden in het strafproces. Analoog aan het
standpunt van Fokkens en ’t Hart zou kunnen worden aangevoerd dat ook
iemands culturele achtergrond niet inhoudelijk door de rechter mag en kan
worden getoetst. De rechter is uitsluitend aangewezen te toetsen of die culturele
achtergrond voor deze verdachte in deze strafzaak al dan niet onoverkomelijk
was en in hoeverre van de verdachte weerstand tegen die achtergrond kon en
worden verwacht. Hij mag niet een inhoudelijke toets toepassen om te beoorde-
len of het beroep van de verdachte op de culturele achtergrond terecht is. Van
de verdachte mag naar mijn mening in een dergelijk geval wel verwacht worden
dat hij zoveel mogelijk uitleg geeft over die culturele achtergrond. Een enkel
zich erop beroepen zonder nadere motivering maakt het voor de rechter haast
onmogelijk inzicht te krijgen in de beweegredenen van de verdachte. Een
cultuurdeskundige zou hier in ieder geval wat betreft de algemene duiding van
de culturele achtergrond een welkome aanvulling kunnen leveren (zie nader §
8.2.5.3).

8.2.3.3  Religieuze bezwaren tegen de bloedproef (Wegenverkeerswet)
Het arrest van de Hoge Raad van 3 maart 198735 betrof een strafzaak tegen een
zigeuner die omwille van zijn geloof niet aan een bloedproef (in het kader van
een overtreding van de Wegenverkeerswet) wilde meewerken. Zijn raadsman
had ter verdediging aangevoerd dat ‘tot de religieuze mores der zigeuners,
waarvan verzoeker deel uitmaakt, [het verbod] behoort van het vrijwillig
afstaan van bloed. Verzoeker mag zijn bloed, dat in de opvatting van verzoeker
als centrum van het leven wordt beschouwd, niet uit vrije wil vergieten. Op
overtreding van dit verbod staan niet alleen sancties in het hiernamaals, maar
het heeft ook wereldlijke repercussies, die kunnen uiteenlopen van reacties van
verbale afkeuring van de kant van familieleden tot “doodverklaring”. Een
aanslag op deze religieuze code door verzoeker brengt steeds publieke schande
voor hem met zich mede.’36 De rechtbank had dit verweer van verdachte
opgevat als een beroep op artikel 27 Internationaal Verdrag inzake Burgerrech-
ten en Politieke Rechten (IVBPR), subsidiair als een beroep op overmacht in de
zin van artikel 40 Sr, omdat hij vanwege de keuze tussen enerzijds de bloed-
proef en anderzijds zijn religieuze overtuiging in een conflict van plichten was
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37 Artikel 27 IVBPR luidt: ‘In Staten waar zich etnische, godsdienstige of linguïstische
minderheden bevinden, mag aan personen die tot die minderheden behoren niet het recht
worden ontzegd, in gemeenschap met de andere leden van hun groep, hun eigen cultuur te
beleven, hun eigen godsdienst te belijden en in de praktijk toe te passen, of zich van hun
eigen taal te bedienen.’

38 HR 18 oktober 1988, NJ 1989, 679.

terechtgekomen.37 De Hoge Raad oordeelde ten aanzien van dit beroep dat in de
eerste plaats artikel 27 IVBPR niet van toepassing was, omdat dat artikel
bedoeld is voor de bescherming van vrijheid van cultuur, godsdienst en de eigen
taal. Waarschijnlijk bedoelde de Hoge Raad dat het in casu ging om een
overtreding van de Wegenverkeerswet, welke wet tot doel heeft het verkeer in
goede banen te leiden. Ten aanzien van die situatie kon blijkbaar geen beroep
worden gedaan op een culturele achtergrond. Het beroep op overmacht werd
eveneens verworpen, omdat naar de mening van de Hoge Raad de verdachte
zichzelf in de situatie had gebracht waarin zich een gewetensconflict zou
kunnen voordoen. Blijkbaar maakt het verschil voor de honorering van een
beroep op een gewetensbezwaar of de bezwaarde zichzelf opzettelijk in een
situatie brengt waarvan hij weet dat er een conflict met zijn geweten kan
ontstaan. A contrario geredeneerd: van een gewetensbezwaarde mag worden
verwacht dat hij mogelijke conflictsituaties zal vermijden. 

Dit uitgangspunt kan ook worden teruggevonden in een uitspraak van de
Hoge Raad die anderhalf jaar later werd gedaan (arrest Weigeren bloedproef
II),38 wederom in een zaak waarin een bloedproef in het kader van de Wegen-
verkeerswet werd geweigerd. Dit keer voerde de verdachte aan dat hij Hindoe
was en om die reden morele bezwaren had tegen het afnemen van bloed.
Bovendien kon hij niet tegen het zien van bloed. Dit verweer werd door de
feitenrechter en door de Hoge Raad niet aangemerkt als een beroep op over-
macht. De verdachte al bij zijn aanhouding laten weten dat hij begreep dat hij
vanwege zijn godsdienstige overtuiging in conflict kon raken met de Nederland-
se wet en dat een en ander hem niet vrijwaarde van het meewerken aan de
bloedproef. Zowel de feitenrechter als de Hoge Raad las in deze erkenning
blijkbaar een vorm van culpa in causa: de verdachte had zichzelf in de situatie
van een conflict van plichten gebracht en daarmee was een beroep op over-
macht niet meer mogelijk. Het beroep van de verdachte wordt dan ook verwor-
pen. In de noot onder het arrest gaat de annotator in op de vraag of een beroep
op overmacht mogelijk is in een geval van gewetensbezwaren, zónder dat er
sprake is van culpa in causa. Volgens de annotator is dit nooit mogelijk, omdat
in het geval van een gewetensbezwaar geen sprake is van een ‘van buiten
komende drang’ zoals bij overmacht vereist wordt. Eenzelfde redenering is te
vinden in NJ 1969, 259 waarin de A-G Remmelink stelt dat een gewetensbe-
zwaar ‘slechts’ een uit eigen opvattingen voortspruitende drang is. Dit stand-
punt is redelijk formalistisch van aard en Holland voert dan ook aan dat een
dergelijk strikt onderscheid tussen een van binnen komende drang en één die
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39 Holland, 1989, p. 265.
40 Remmelink, 1970, p. 193.
41 Remmelink, 1970, p. 194.
42 Zie voor een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie de conclusie van de A-G Fokkens

bij HR 26 maart 1991, NJ 1992, 196 (Gewetensbezwaar wegens Inkwartieringswet).

van buiten komt, in het geval van gewetensnood niet eenvoudig te maken is.39

Een gewetensbezwaar kan zowel vanuit de persoon van de bezwaarde komen
als uit diens omgeving. Factoren als familie en de band die de verdachte
daarmee heeft, werk en collega’s, leefgemeenschap en dergelijke kunnen
eveneens van invloed zijn op de vorming van iemands geweten. Deze overwe-
ging van Holland is ook van belang in verband met strafzaken waarin een
beroep op een culturele achtergrond wordt gedaan. De invloed van iemands
culturele achtergrond op zijn of haar gedrag komt immers ook zowel ‘van
binnen’ (persoonlijkheid, karakter, de mate van beïnvloedbaarheid) als ‘van
buiten’ (familie, vrienden, klasgenoten, collega’s, de buurt en de leefgemeen-
schap). 

8.2.3.4  Conclusie 
Uit de jurisprudentie die in de loop van de jaren naar aanleiding van gewetens-
bezwaren is ontwikkeld, kan samenvattend volgen dat in eerste instantie aan het
zogenaamde primaat van de wet wordt vastgehouden.40 De wettelijke bepaling
waartegen een gewetensbezwaar bestaat, is de eerste bron die de rechter dient
te raadplegen om te bezien of er een ontheffingsregeling voor gewetensbe-
zwaarden is opgenomen. De rechter dient echter een beroep op een gewetensbe-
zwaar op te vatten als een verweer in de zin van artikel 358, lid 3 Sv, dus als
een verweer dat gemotiveerd dient te worden verworpen. Gewetensbezwaren
leveren verder geen rechtvaardigingsgrond op (maar misschien wel een
schulduitsluitingsgrond, in het bijzonder psychische overmacht). Rechtvaardi-
gingsgronden hebben betrekking op de gedraging. In geval van een gewetensbe-
zwaar is die gedraging altijd onrechtmatig, voorzover een bepaald wettelijk
voorschrift niet wordt nagekomen. Schulduitsluitingsgronden echter hebben
betrekking op de persoon van de verdachte en daarin kan wél een reden liggen
om een beroep op een gewetensbezwaar te honoreren. Uit het onderzoeken van
het beroep op een gewetensbezwaar kan de rechter soms afleiden dat de
verdachte lijdt aan een ziekelijke stoornis van zijn geestesvermogens en daarom
in aanmerking komt voor ontslag van alle rechtsvervolging op basis van artikel
39 Sr (ontoerekeningsvatbaarheid). Ook kan uit het onderzoeken van het
aangevoerde gewetensbezwaar volgen dat de verdachte heeft gedwaald ten
aanzien van het recht.41 Een beroep op gewetensbezwaren kan niet slagen als de
betreffende wet een regeling voor gewetensbezwaren kent waarvan men geen
gebruik maakt.42
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8.2.4  Politieke gewetensbezwaren: overtuigingsdaders

Overtuigingsdaders worden van de overige daders in strafrechtelijke zin
onderscheiden aan de hand van een aantal kenmerken. De overtuigingsdader
overtreedt opzettelijk de strafwet, handelt niet uit eigen belang, maar ten gunste
van een ‘hoger belang’ en is niet overtuigd van het onjuiste of verwerpelijke
van zijn handelen.43 Verder is er vaak sprake van een aandachttrekkende zaak,
die al dan niet gepaard gaat met maatschappelijke onrust. De dader heeft niet
zelden deze belangstelling voor zijn zaak zelf veroorzaakt of gezocht.44 In het
algemeen kan van de overtuigingsdader worden gezegd dat hij het strafproces
gebruikt om zijn standpunt naar buiten te brengen, met andere woorden hij
politiseert het strafproces.45 Bakker Schut noemt dit ‘politieke justitie’: het
gebruik van juridische middelen (vaak een (straf)proces, MS) voor politieke
doelen. Deze politisering kan zowel door de verdediging als door de rechterlijke
macht nagestreefd worden.46 De overtuigingsdaden kunnen worden onderschei-
den in politieke en a-politieke acties. De bekende voorbeelden van burgerlijke
ongehoorzaamheid47 vallen in de eerste categorie. Tot de tweede categorie
worden de acties van gewetensbezwaarden (zoals dienstplichtweigeraars)
gerekend.48 Vanwege het politieke karakter van hun daad worden overtuigings-
daders dus weer onderscheiden van de overige gewetensbezwaarden.

Remmelink geeft de volgende definitie van een overtuigingsdader: een
dader uit overtuiging ontkent de geldigheid van, gebondenheid aan de overtre-
den wet of de overtreden regeling.49 Voorbeelden van overtuigingsdaders waren
de aanhangers van de Rote Armee Fraktion, die in de jaren zeventig van de
vorige eeuw door middel van terreur politieke doeleinden nastreefden. Zij
richtten zich in het bijzonder tegen militaire installaties in het kader van de
Vietnamoorlog.50 Een ander voorbeeld van een overtuigingsdaad is de Molukse
treinkaping uit de jaren zeventig, door de toenmalige officier aangemerkt als
een strafzaak met bijzondere kanten die voor het OM ‘een zo gewoon mogelijke
strafzaak moest zijn’.51 Andere (vreedzamer) voorbeelden zijn de daden van
bijvoorbeeld vredesactivisten die zich op de vliegbasis Volkel ophouden om
daar de eventuele aanwezigheid van nucleaire wapens te inspecteren en
hiertegen te protesteren. De activisten van de militaire basis hebben zich in het
verleden wel op noodtoestand beroepen, maar dat werd niet geaccepteerd door
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de rechter.52 Overtuigingsdaders roepen een zekere sympathie op, vanwege hun
strijd voor bepaalde belangen die het beschermen waard zijn en die de wetgever
vaak ook beoogt te beschermen door middel van voorschriften.53 De grens ligt
echter heel duidelijk bij de mate van geweld die gebruikt wordt: als er dodelijke
slachtoffers vallen en er van terreur sprake is, wordt de inzet van de activisten
niet gewaardeerd en worden hoge straffen opgelegd.

8.2.5  Culturele achtergronden als gewetensbezwaren

8.2.5.1  Inleiding
Omdat een van de wezenskenmerken van het geweten is dat het zuiver persoon-
lijk is,54 is het mogelijk dat een verdachte een beroep doet op een gewetensbe-
zwaar vanwege zijn of haar culturele achtergrond. In het boek van Holland zijn
helaas geen voorbeelden aan te treffen die expliciet betrekking hebben op een
culturele strafzaak, hoewel er in de tijd dat hij zijn onderzoek deed, al wel
allochtone verdachten met de strafrechter in aanraking waren gekomen en er
ook al over gepubliceerd was.55 Misschien betekent dit dat een beroep op
gewetensbezwaren in culturele strafzaken niet toepasselijk is. 

In een culturele strafzaak bestaat immers meestal geen bezwaar tegen het
wettelijke voorschrift. In geval van een levensdelict bijvoorbeeld waarbij
eer(wraak) een rol kan hebben gespeeld, weet de verdachte meestal ook heel
goed dat het strafbaar is een ander van het leven te beroven. Ook in de landen
van herkomst zijn dergelijke strafbepalingen in de wet opgenomen, zodat een
vermeend beroep op onwetendheid of dwaling ten aanzien van het recht niet zal
kunnen slagen. In een culturele strafzaak doet een verdachte vaak (impliciet)
een beroep op een hogere norm. De betrokken wetsbepaling wordt dus bewust
of onbewust met een bepaald doel overschreden.56 Dat is een verschil met zaken
waarin de gewetensbezwaarde moeite heeft met de bepaling zelf. Hiermee lijkt
de verdachte in een culturele strafzaak meer op een overtuigingsdader dan op
een ‘gewone’ gewetensbezwaarde. Tegelijkertijd verschilt de verdachte in een
culturele strafzaak van een overtuigingsdader, omdat hij meestal geen beroep
doet op een politiek ideaal en het zijn streven niet is het strafproces voor deze
politieke doeleinden te gebruiken. De Molukse treinkapers vormen hierop weer
een uitzondering, evenals wellicht PKK-strijders die hun strijd voor een on-
afhankelijk Koerdistan financieren met de handel in illegale goederen.57 
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In deze paragraaf wordt ingegaan op de overeenkomsten die kunnen worden
aangebracht tussen strafzaken waarin een beroep wordt gedaan op culturele
achtergronden en strafzaken waarin een gewetensbezwaar speelt. 

8.2.5.2  Overeenkomsten gewetensbezwaren - culturele achtergronden
Korvinus legt de link tussen gewetensbezwaren (meer specifiek: een overtui-
gingsdader) en culturele achtergronden in een artikel over overtuigingsdaders
en het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie. Als voorbeeld van een
overtuigingsdaad schetst Korvinus de casus van een Hindoestaanse man die als
onderdeel van een begrafenisrite as van een verbrand lichaam uitstrooit over
een rivier.58 Hij wordt beboet op grond van vervuiling van het oppervlaktewa-
ter. Deze casus wordt ook wel aangehaald door auteurs die schrijven over
culturele strafzaken.59 Ik zou me kunnen voorstellen dat deze zaak evengoed
zou kunnen worden opgevat als een voorbeeld van dwaling ten aanzien van het
recht: misschien was de verdachte er niet van op de hoogte dat het strooien van
as van een overledene een overtreding van de milieuwetgeving betekent. Een
andere mogelijkheid is dat de verdachte een beroep deed op een veroorlovende
norm, zodat in dit geval de wettelijke norm voor hem niet gold. 

Ervan uitgaande dat een beroep op een culturele achtergrond inderdaad kan
worden aangemerkt als een beroep op een gewetensbezwaar, wil ik hieronder
aangeven wat de overeenkomsten zijn tussen gewetensbezwaren en culturele
achtergrond. 

Ten eerste kan in algemene zin iemands culturele achtergrond worden
aangemerkt als een voedingsbodem voor een gewetensbezwaar. Zoals hierbo-
ven in verschillende voorbeelden aan de orde is gekomen, wordt die culturele
achtergrond veelal vertaald in een religieus bezwaar zoals beschermd in artikel
6 Grondwet (Gemengd zwemmen, Weigeren bloedproef I en II), maar er kan
ook een bezwaar worden geformuleerd op basis van bijvoorbeeld het recht op
vrijheid van meningsuiting (artikel 7 Gw) of een ander grondrecht, zoals het
recht op gelijke behandeling (artikel 1 Gw) of eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer (artikel 10 Gw). 

Ten tweede werd bij het aanvaarden van een beroep op gewetensbezwaar-
den gevreesd voor het ontstaan van een zogenaamde aanzuigende werking:
mensen zouden zich gemakkelijk gaan beroepen op een gewetensbezwaar om
op die manier onder een wettelijke verplichting uit te komen.60 Ook tegen het
aanvaarden van enige vorm van cultureel verweer wordt dit bezwaar aange-
voerd. Holland meent dat het met de aanzuigende werking van het aanvaarden
van een gewetensbezwaar wel mee zal vallen, omdat de rechter een beroep op
een gewetensbezwaar streng zal toetsen en er bovendien in de meeste gevallen
een alternatieve daad van de gewetensbezwaarde verwacht wordt. Die vervan-
gende prestatie moet tegemoet komen aan een eventuele bedreiging van het
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gelijkheidsbeginsel: het zou onrechtvaardig zijn als een gewetensbezwaarde een
bepaalde wettelijke verplichting niet zou hoeven nakomen.61 De ervaring leert
dat in de meeste gevallen een dergelijk beroep niet geaccepteerd wordt en dat
de rechter een nodeloos beroep op de culturele achtergrond zelfs kan beschou-
wen als een strafverzwarende factor, omdat de verdachte zich van zijn verant-
woordelijkheid probeert te ontdoen. In een strafzaak waarin de culturele
achtergrond van de verdachte wordt aangevoerd als strafverminderende of -
uitsluitende factor, kan worden gevreesd voor een vergelijkbare aanzuigende
werking. Maar evengoed als in een rechtszaak waar een beroep wordt gedaan
op een gewetensbezwaar, zal de rechter de verdachte onderwerpen aan een toets
om te bepalen in hoeverre de culturele achtergrond een bepalende rol heeft
gespeeld. 

Ten derde wordt tegen het aanvaarden van gewetensbezwaren ook wel
aangevoerd dat het strijd zou opleveren met het beginsel van rechtsgelijkheid:
het beginsel dat vergelijkbare gevallen gelijk behandeld dienen te worden.
Holland stelt dat deze vermeende strijd er niet is. Personen die zich niet
beroepen op een gewetensbezwaar (met andere woorden: hun wettelijke plicht
volgen) zullen immers niet strafrechtelijk vervolgd worden.62 Ten aanzien van
deze personen kan dus geen beroep op strijd met het beginsel van rechtsgelijk-
heid worden gedaan. Een dergelijk beroep kan wél worden gedaan wanneer de
rechter in twee vergelijkbare zaken waarin sprake is van een beroep op gewe-
tensbezwaren in het ene geval het beroep honoreert en in het andere geval niet.
Ik zou deze interpretatie van het gelijkheidsbeginsel willen aanduiden als de
micro-interpretatie: vergelijkbare rechtszaken die tot dezelfde soort behoren (in
dit geval: alle behorende tot de soort gewetensbezwaren) dienen niet ongelijk
behandeld te worden. Holland noemt dit schending van het beginsel van
rechtsgelijkheid op het niveau van de rechter.63 De macro-interpretatie van het
gelijkheidsbeginsel zie ik echter zo, dat op het niveau van de samenleving niet
voor de ene bevolkingsgroep een bepaalde rechtsgang of de mogelijkheid van
een wettelijke rechtvaardigingsgrond op een bepaald gebied geboden wordt die
voor een andere bevolkingsgroep niet voorhanden is. Voor wat betreft het straf-
recht wordt een dergelijke schending van het gelijkheidsbeginsel in de discussie
naar aanleiding van het al dan niet in het leven roepen van een cultureel
verweer vaak als tegenargument opgeworpen.64

8.2.5.3 Rechterlijke toetsing van culturele achtergronden als gewetensbe-
zwaren 

Het beginsel van de zogenaamde interpretatieve terughoudendheid houdt in dat
de rechter niet mag oordelen over de inhoud van het geweten van de verdachte.
Hij mag slechts onderzoeken of de aangevoerde bezwaren zijn aan te merken
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als voortvloeiend uit het diepste geweten van de betrokkene en, daarmee nauw
samenhangend, of die bezwaren voor de betrokkene onoverkomelijk zijn.65 Hier
kan een cultuurdeskundige een belangrijke rol spelen in het voorlichten van de
rechter over de mate van (on)overkomelijkheid van het gewetensbezwaar, maar
ook dat slechts marginaal. Zoals eerder gezegd, is het geweten een zeer indivi-
duele aangelegenheid (waaraan niet afdoet dat het door derden kan worden
beïnvloed). Een cultuurdeskundige kan in algemene zin rapporteren over de
gebruiken die binnen een bepaalde groep gangbaar zijn. Hij of zij zal evenwel
waarschijnlijk niet goed kunnen (en ook niet mogen) aangeven in hoeverre de
culturele achtergrond voor deze individuele verdachte een gewetensbezwaar
heeft opgeleverd.66

De verdachte hoeft niet te bewijzen dat zijn culturele achtergrond een rol
heeft gespeeld in het delict, hij hoeft dit ‘slechts’ aannemelijk te maken.67 Maar
dan moet de verdachte in het kiezen van een proceshouding het wel mogelijk
maken dat de aanwezigheid van de culturele achtergrond wordt getoetst. Net als
voor een grotere kans op een geslaagd beroep op een gewetensbezwaar, geldt
voor een grotere kans op een geslaagd beroep op de schulduitsluitende aanwe-
zigheid van een culturele achtergrond, dat de verdachte die achtergrond zo snel
mogelijk in het strafproces zal moeten duidelijk maken. Het beste kan hij dit al
bij het eerste verhoor doen, omdat zijn geloofwaardigheid hiermee zal toene-
men.68 

Hier is een belangrijke taak weggelegd voor cultuurdeskundigen, die aan de
rechter de aannemelijkheid van bepaalde culturele gebruiken en de betekenis
ervan voor de verdachte kunnen voorhouden. De deskundige kan de rechter ook
helpen bij de lastige duiding van een beroep op een culturele achtergrond door
de verdachte.69 Net als voor gewetensbezwaren geldt voor culturele achtergron-
den dat het feit dat de rechter moeite heeft om uit te maken of voor deze
verdachte inderdaad sprake is van onoverkomelijke gewetensbezwaren, nog niet
betekent dat hij een beroep op die achtergrond dan maar zou moeten ver-
werpen.70 

8.2.5.4  Conclusie
In het geval van culturele strafzaken is vaak sprake van ernstige strafbare feiten.
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Veelal gaat het om levensdelicten of om andere strafzaken waarbij geweld
wordt gebruikt tegen kwetsbare anderen (bijvoorbeeld vrouwen en kinderen).
Theoretisch gezien bestaat de mogelijkheid dat een persoon zich beroept op een
zeer verwerpelijk gewetensbezwaar (bijvoorbeeld het doden van mensen), maar
waarvan ter terechtzitting blijkt dat het voor de verdachte onoverkomelijk is. De
verdachte zal dan moeten worden ontslagen van alle rechtsvervolging, maar
gezien de grote kans op recidive, zal vrijwel zeker via het opleggen van een
maatregel op grond van een ziekelijke stoornis van de geestesvermogens ervoor
worden gezorgd dat de verdachte niet meer terugkeert in de samenleving.71 Dit
theoretische scenario zou ook kunnen gelden voor een verdachte die zich be-
roept op zijn culturele achtergrond als reden voor het begaan van een strafbaar
feit. Als er sprake is van een feit dat veel gevaar oplevert voor de samenleving
en waarvan, vanwege de psychische gesteldheid van de verdachte, een grote
kans op herhaling bestaat, zal de rechter concluderen dat de verdachte van
overheidswege zal moeten worden verpleegd. Dan doet het niet terzake met
welke reden de verdachte de strafbare feiten heeft gepleegd. Sterker nog, als de
verdachte zich beroept op zijn culturele achtergrond als reden om medemensen
geweld aan te doen, kan de rechter daarin een reden zien de verdachte voor
lange tijd op te sluiten, bijvoorbeeld omdat hij van oordeel is dat de verdachte
zich aan zijn verantwoordelijkheid probeert te onttrekken en vanwege het
gevaar dat van dergelijk gedrag uitgaat. De Nederlandse overheid behoudt zich
het geweldsmonopolie voor. Deze ondergrens geldt zowel voor overtuigings-
daden72 als voor culturele strafzaken.73 

8.3 Persoon en persoonlijke omstandigheden van de verdachte: oorsprong
in de Moderne Richting

Naast de mogelijkheid om culturele achtergronden in de vorm van een gewe-
tensbezwaar in een strafzaak aan te voeren, zijn er de persoonlijke omstandighe-
den van de verdachte die de rechter moet meewegen bij het bepalen van de
straf. Het aanvoeren van strafverzachtende omstandigheden op basis van
factoren uit het persoonlijke leven van de verdachte wordt ook wel een straf-
maatverweer genoemd. De strafbaarheid van het feit staat vast, de strafbaarheid
van de verdachte ook, maar de rechter kan op basis van de persoon en de
persoonlijke omstandigheden van de verdachte besluiten om strafvermindering
aan te brengen. Eventueel kan door de verdachte ter terechtzitting een beroep
zijn gedaan op een strafuitsluitingsgrond, zonder dat dit gehonoreerd werd,
maar waarvoor wel iets te zeggen viel. Daarom is het aanvoeren van persoonlij-
ke omstandigheden een strategie die de verdediging veelvuldig toepast en die
veel respondenten ook ervaren als een typische taak van de advocaat in strafza-



Culturele achtergronden als gewetensbezwaren en persoonlijke omstandigheden 249

74 Zie Kelk, 1994b, p. 76-77.
75 HR 11 november 1986, NJ 1987, 464 (Gold Flake).
76 Aldus de A-G Leijten bij HR 16 januari 1990, NJ 1990, 580.
77 Fokkens, 2005, p. 147. Zie over dit onderwerp ook § 4.4 van hoofdstuk 4.

ken. Respondent 10:

De specifieke persoonlijke omstandigheden van de verdachte, die moeten wel
expliciet door de advocaat aangevoerd worden. 

Respondent 5: 

Ik vind iemand een slechte advocaat als hij dat soort persoonlijke achtergrondinfor-
matie, hoe dan ook verkregen, niet ten voordele van de cliënt zou gebruiken. 

De rechter kan dan de gronden waarop het beroep op een strafuitsluitingsgrond
is gedaan, laten meewegen in de straftoemeting.74 Dit uitgangspunt komt ook tot
uitdrukking in de standaardmotivering die de rechter in vrijwel alle strafzaken
toepast, namelijk dat ‘de straf is in overeenstemming met de aard en de ernst
van de door verdachte gepleegde strafbare feiten en de omstandigheden
waaronder deze zijn begaan, mede gelet op de persoon van de verdachte, zoals
van een en ander ter terechtzitting is gebleken’.

De wettelijke regeling die vastlegt aan welke eisen een rechtsgeldig vonnis
dient te voldoen, is artikel 359 Sv. In dit artikel zijn eveneens voorschriften
opgenomen met betrekking tot de motivering van de strafmaat. Ook in de
jurisprudentie zijn uitspraken te vinden waarin de Hoge Raad bepaalt dat een
straf die veel hoger uitvalt dan op basis van de behandeling ter terechtzitting en
de feiten en omstandigheden van het geval verwacht mag worden, niet mag
worden opgelegd op basis van een standaardmotivering. De rechter heeft dan de
plicht aan te geven waarin voor hem de reden ligt zoveel zwaarder te straffen.75

Om te bepalen wanneer een straf uitzonderlijk hoog is, geldt onder andere het
zogenaamde ‘verbazingscriterium’: de afwijking in strafmaat in hoger beroep is
zó groot dat een onbevangen buitenstaander zich afvraagt: ‘hoe kan dat nou?’.76

Inmiddels is de verplichting voor de rechter een onverwacht zware straf te
motiveren, standaardjurisprudentie geworden en zoals al eerder aan de orde is
gekomen, ook vastgelegd in artikel 359, lid 2 Sv. Fokkens veronderstelt dat het
nieuwe artikel 359, lid 2 Sv onder andere betrekking heeft op verweren die door
de verdediging worden gevoerd met het oog op de straftoemeting. Als de
verdeding een met argumenten onderbouwd standpunt inneemt wat de straf
betreft en de rechter wijkt daarvan af, dan zal de rechter in zijn vonnis de
redenen daarvoor moeten opnemen.77 Toegespitst op culturele strafzaken zal de
rechter indien hij in de culturele achtergrond van de verdachte reden ziet de
straf te verzwaren of te verlichten, daaraan in het vonnis aandacht dienen te
besteden. 

De introductie van aandacht voor de persoon en de persoonlijke omstandig-
heden van de verdachte in het Wetboek van Strafvordering kan worden gezien
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als een resultaat van wat de ‘moderne richting’ in het strafrecht wordt genoemd.
Deze richting volgde op de zogenaamde ‘klassieke en neo-klassieke richting’ in
het strafrecht, die werd gekenmerkt door een beperking van de repressieve
macht van de overheid ten opzichte van de burger.78 Uitgangspunten van de
klassieke richting waren de mens als vrijdenkend wezen, die kan kiezen tussen
het doen van het goede en het doen van het kwade en voor die keuze verant-
woordelijk is. Kiest de mens voor het kwade, dan laadt hij schuld op zich die
vereffend moet worden. Die vereffening wordt gevonden in de straf, die ten
doel heeft het evenwicht tussen de delinquent en de samenleving te herstellen.
De straf mag de mate van schuld die de dader heeft, niet te boven gaan. Met
andere woorden wordt dit wel het proportionele vergeldingsbeginsel genoemd.79

In de ideeën uit de moderne richting80 is een ander perspectief te vinden op
misdaad en straf. Criminaliteit werd in de eerste plaats gezien als een menselij-
ke kwestie, niet als een juridische.81 Onder invloed van een veranderd denken
over de staat en een opmars van de (natuur)wetenschappen, ontstonden nieuwe
inzichten in de mens en diens gedragingen. Misdaad werd niet langer gezien als
de vrije en afgewogen keuze van het rationeel denkende individu, maar als een
gevolg van een samenspel van verschillende antropologische, biologische (de
‘geboren misdadiger’82 van Lombroso)83 en sociale factoren. Die factoren kon-
den bestaan uit zulke uiteenlopende zaken als klimaat, ras, geslacht en leeftijd,
erfelijkheid, krankzinnigheid en degeneratie,84 alcoholisme, staatkundige toe-
standen, economisch leven, armoede en rijkdom, onderwijs en godsdienst.85 De
modernisten onderzochten al deze mogelijke oorzaken van criminaliteit en als
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gevolg daarvan werd wel gezegd dat zij zich bezighielden met de zogenaamde
criminele aetologie: de leer van de oorzaken van crimineel gedrag.86 

De rechter kreeg door dit alles meer ruimte en vrijheid in de straftoeme-
ting,87 waar in de klassieke school juist meer de nadruk lag op de wet en de
leerstukken.88 De rechter bleef een professional, speciaal opgeleid voor de
berechting van verdachten, maar hij mocht zich nooit afsluiten voor een
veranderend maatschappelijk inzicht in normen en waarden.89 De zogenaamde
‘ervaring van de praktijk’ moest hand in hand gaan met de ontwikkeling van
strafrechtstheorie. Een rechtstreeks uitvloeisel van zowel de aandacht voor de
mens die met het strafrecht in aanraking komt als de toegenomen vrijheid voor
de rechter was het pleidooi van de moderne denkers voor verbetering van de
zogenaamde ‘staat van inlichtingen’ betreffende de verdachte, anders gezegd
een opwaardering van de vastlegging van de persoonlijke omstandigheden van
de verdachte in het dossier.90 Immers, zoals hierboven al genoemd, het streven
was om de straf zoveel mogelijk op de persoon van de dader toe te spitsen.
Voor die ‘straf op maat’ diende de rechter te beschikken over zoveel mogelijk
informatie over de persoon die hij voor zich had. 

8.4  Persoonlijke omstandigheden: wet en wetsgeschiedenis 

Het wettelijke voorschrift dat de straftoemeting regelt, is artikel 395 Sv. In dat
artikel is enkel terug te vinden dat de rechter de op te leggen straf dient te
voorzien van een motivering, vooral wanneer deze straf hoger is dan de officier
van justitie had geëist (lid 5). Uit de Memorie van Toelichting bij de toenmalige
artikelen 353-356 Sv (Beraadslaging en uitspraak) volgt dat toen al veelvuldig
werd geklaagd over de gebrekkig gemotiveerde vonnissen. In artikel 355 van
het oude wetboek van strafvordering werd ter verbetering daarvan een vijftal
motiveringsvoorschriften opgenomen: het vonnis moest de redengevende feiten
of omstandigheden vermelden, welke de rechter tot het aannemen van het
bewijs van het tenlastegelegde feit hadden geleid; wanneer de verdediging een
verweer voerde, was het wenselijk dat de rechter, indien hij het verweer
verwierp, die verwerping uitdrukkelijk motiveerde; indien bewijs werd aang-
enomen op basis van een verklaring van een getuige die de leeftijd van zestien
jaar nog niet had bereikt en/of die leed aan een stoornis of een gebrekkige
ontwikkeling van de geestvermogens, was een bijzondere redengeving voorge-
schreven; de bijzondere redenen die hadden geleid tot een bepaalde straf of



Hoofdstuk 8252

91 Haarman en Van der Burgt, 1921, p. 347-354.
92 Zie hoofdstuk 4, § 4.4.
93 Haarman en Van der Burgt, 1921, p. 352.
94 Noyon, 1926, p. 510.
95 Zie bijvoorbeeld HR 27 april 1976, NJ 1976, 454: in cassatie kan niet worden getoetst of het

hof terecht een zwaardere straf heeft opgelegd dan de rechtbank. Deze uitspraak is echter van
voor het Gold Flake arrest, waarin de Hoge Raad heeft bepaald dat de rechter het opleggen
van een aanmerkelijk hogere straf dan verwacht, met redenen dient te omkleden. Zie
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maatregel moesten worden genoemd.91 Deze vijf motiveringsvoorschriften zijn
terug te vinden in het huidige artikel 359 Sv zoals hierboven geciteerd, onder
aanvulling van een drietal extra voorschriften en het recent aangepaste tweede
lid dat de rechter voorschrijft gemotiveerd in te gaan op door de verdediging en
het openbaar ministerie uitdrukkelijk gevoerde verweren.92 

In de Memorie van Toelichting werd verder ondanks de voorgeschreven
motiveringseisen aan de rechter een grote vrijheid gelaten ‘in plaatselijke
omstandigheden, in het ongunstig verleden of de onverschillige houding van
den verdachte ter terechtzitting aanleiding [te] vinden tot het opleggen eener
zwaardere straf, ook al is het wettig bewijs dier omstandigheden in rechte niet
geleverd’.93 Noyon geeft in een commentaar op het wetboek van strafvordering
impliciet een verklaring voor deze grote vrijheid van de rechter: het is bijna
ondoenlijk van een rechter te eisen dat hij motiveert waarom hij voor een
bepaalde straf heeft gekozen. Volgens Noyon is de strafoplegging, vooral wat
betreft de strafvorm en -duur, een subjectieve aangelegenheid, die niet goed te
beredeneren valt. Het van de rechter desondanks eisen van een uitleg zou dan
slechts leiden tot algemeenheden waaraan niemand iets heeft.94 

8.5  Persoonlijke omstandigheden: jurisprudentie

8.5.1 Verplichting om rekening te houden met de persoonlijke omstandighe-
den: grote vrijheid voor de rechter 

Wie in de relevante jurisprudentie met betrekking tot strafmotivering zoekt naar
een nadere invulling van de term ‘persoon en persoonlijke omstandigheden van
de verdachte’, wordt enigszins teleurgesteld. Her en der zijn uitspraken te
vinden waarin de Hoge Raad voorschrijft met welke factoren uit het persoonlij-
ke leven van de verdachte rekening moet worden gehouden bij het bepalen van
de vorm en duur van de straf. Die factoren zijn bijvoorbeeld de financiële
positie van de verdachte (onder andere broodwinning en draagkracht) en een
eventuele verslavingsproblematiek. Voor het overige is er weinig duidelijkheid
over de definiëring van de termen te vinden, vooral ook omdat de Hoge Raad
keer op keer met betrekking tot de straftoemeting de vrijheid van de rechter
benadrukt.95 De feitenrechter bepaalt welke straf aan de dader zal worden
opgelegd. Het is niet aan de Hoge Raad om te toetsen welke factoren de rechter
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tot zijn beslissing hebben gebracht. 
In navolging van de wetgever heeft de Hoge Raad benadrukt96 dat de

feitenrechter bij de straftoemeting rekening moet houden met de persoonlijke
omstandigheden van de verdachte. Wát die persoonlijke omstandigheden in-
houden en met welke factoren de rechter in ieder geval rekening moet houden,
geeft de Hoge Raad in het betreffende arrest niet aan. Ook is hierin volgens de
Hoge Raad geen toetsende taak weggelegd voor de cassatierechter, die dus niet
kan nagaan of en zo ja, met welke persoonlijke omstandigheden de rechter heeft
gerekend. 

Het gegeven dat de rechter in de strafmotivering een grote vrijheid toekomt,
geldt als een beginsel dat in de rechtspraak en literatuur herhaaldelijk terug te
vinden is.97 De feitenrechter is, binnen de door de wet (artikel 359 Sv jo artikel
9 Sr) getrokken grenzen vrij in de straftoemeting. Hij mag bijvoorbeeld bij de
strafoplegging rekening houden met iedere bezwarende omstandigheid die ter
zitting is gebleken98 en mag zelfstandig in de uitspraak zijn feitelijke opvatting
van de voor hem afgelegde verklaringen neerleggen.99 Ook staat het de rechter
vrij bij de strafoplegging in aanmerking te nemen wat in redelijkheid is te
verwachten met betrekking tot het toekomstige gedrag van de verdachte. De
rechter mag met de toekomst in die zin rekening houden, dat te verwachten
recidive in strafverzwarende zin meetelt.100 Niet alleen de toekomst kan straf-
verzwaring betekenen voor de verdachte, ook uit diens verleden kan de rechter
putten om tot strafoplegging te komen. Al verjaarde feiten kunnen onvermin-
derd worden meegenomen.101

Bij de strafoplegging hoeft de feitenrechter niet aan te geven wélke factoren
hij in aanmerking heeft genomen. De Hoge Raad toetst de strafoplegging
slechts heel marginaal, omdat zij een kwestie is waarover de feitenrechter
oordeelt.102 Twee culturele strafzaken waarin de rechterlijke uitspraak opvallend
afweek van door de verdediging gemotiveerd gevoerde verweren, zijn een
bloedwraakzaak uit 1977103 en een eerwraakkwestie uit 1986.104 

In de bloedwraakzaak was door het openbaar ministerie een gevangenisstraf
van drie jaar geëist. Het hof legde, evenals de rechtbank gedaan had, een
gevangenisstraf van zes jaar op. De verdediging klaagde er in cassatie over dat
het hof niet dezelfde straf had mogen opleggen, met als verantwoording
uitsluitend een standaardmotivering, nu het OM gemotiveerd had aangegeven
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waarom de strafeis verlaagd was (en hoe: van twaalf naar drie jaar), namelijk
vanwege de jeugdige leeftijd van de verdachte. De Hoge Raad verwierp het
beroep van de verdediging met de overweging dat het hof de strafoplegging
naar de eis van de wet met redenen had omkleed. Met andere woorden: de
rechter was vrij om af te wijken van de eis van het openbaar ministerie, zolang
hij zich hield aan de grenzen die de wet destijds aan de straftoemeting stelde.
Het gebruik maken van een standaardmotivering was daarvoor voldoende.

In de eerwraakzaak was tijdens een bruiloft een man doodgeschoten. In de
behandeling van de strafzaak tegen de verdachte van deze schietpartij was een
multidisciplinaire rapportage opgesteld door een psychiater. Deze gaf in zijn
verklaring aan dat de culturele achtergronden van de verdachte in de sfeer van
verzachtende omstandigheden in aanmerking dienden te worden genomen. De
feitenrechter had de verdachte uiteindelijk veroordeeld tot acht jaar gevangenis-
straf, in overeenstemming met de eis van het openbaar ministerie. In cassatie
voerde de verdediging aan dat uit deze strafoplegging niet bleek dat de rechter
in strafverminderende zin rekening had gehouden met de culturele achtergron-
den van de verdachte, terwijl uit het deskundigenrapport hiervoor juist een
aanbeveling bleek. De Hoge Raad oordeelde echter dat het Hof de strafopleg-
ging naar de eis der wet met redenen had omkleed en dat de destijds geldende
motiveringseis niet inhield dat de rechter aangaf in hoeverre een deskundigen-
rapport (in dit geval een psychiatrische rapportage) had geleid tot verzachting
van de straf. 

Deze uitspraken laten zien dat de aanscherping van de motiveringsplicht in
artikel 359, lid 2 Sv ook in culturele strafzaken perspectief biedt: als de
verdediging een met een deskundigenrapportage onderbouwd verweer voert en
de rechter wijkt daar, zoals in de strafzaak hierboven, opvallend van af, zal hij
de redenen daartoe uitgebreider dienen weer te geven.

8.5.2  Standaardmotivering

De standaardformulering die de rechter in veel gevallen voor het bepalen van de
strafmaat gebruikt en die al vaker in dit hoofdstuk aan de orde is geweest, is
(een variant op) de volgende: ‘de rechter acht na te melden straf in overeen-
stemming met de aard en de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare
feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, mede gelet op de
persoon van de verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is
gebleken’.105 Die formule wordt geacht een samenvatting te zijn van de motive-
ringseisen die zijn neergelegd in artikel 359, lid 2 tot en met 5 Sv.106 Deze
standaardmotivering is door de Hoge Raad onvoldoende geacht wanneer het
gaat om de toekenning van een vrijheidsbenemende straf.107 De feitenrechter
moet dan extra factoren noemen die geleid hebben tot het opleggen van een
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bepaalde straf. Een dergelijke extra factor kan bijvoorbeeld zijn de gebleken
‘ernst van het feit’.108 

Volgens Kelk is een dergelijke standaardformulering niet inzichtelijk wat
betreft de inhoudelijke beweegredenen van het opleggen van een bepaalde straf,
maar veeleer een aanwijzing dat de rechterlijke macht in strafzaken een
beslissing geeft die een herhaling is van een beslissing in eerdere strafzaken.109

Met andere woorden: door het hanteren van een standaardformulering is de kans
groter dat een zekere vaste lijn in de straftoemeting wordt ontwikkeld. Schoep
en Schuyt110 signaleren in een onderzoek naar de straftoemeting dat rechters als
belangrijke elementen voor het bepalen van de straf noemen: het feitencomplex,
de persoon van de verdachte en de omstandigheden van het geval. Deze ele-
menten verschillen niet veel van de componenten waaruit de standaardformule-
ring is opgebouwd. 

Een tweede instrument dat uniformiteit in rechterlijke uitspraken tracht te
bevorderen, zijn de zogenaamde ‘oriëntatiepunten straftoemeting.111 Deze oriën-
tatiepunten geven de rechter voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten
aan de hand van een ‘standaardgeval’ een indicatie voor de op te leggen straf.
Voor culturele strafzaken bieden deze oriëntatiepunten niet veel houvast: er is
in het overzicht geen voorbeeld van een dergelijke zaak opgenomen, maar ook
niet van de straftoemeting in het geval van een (ernstig) geweldsdelict112 of
levensdelict, de delicten waarin culturele achtergronden zich meestal manifeste-
ren. 

Onder ‘de omstandigheden waaronder het feit is begaan’ valt volgens de
jurisprudentie bijvoorbeeld het politieoptreden ten opzichte van de verdachte.
Als sprake is van bewezen onregelmatigheden in dat optreden, kan de rechter
die omstandigheid laten meewegen in het voordeel van de verdachte.113 Ook
zogeheten feiten van algemene bekendheid kan de rechter scharen onder
‘omstandigheden waaronder het feit is begaan’. In zijn arrest van 12 september
1978114 oordeelde de Hoge Raad dat het hof terecht ten nadele van de verdachte
had laten meewegen dat de combinatie van slaapgebrek en alcoholgebruik naar
algemene bekendheid meebrengt dat iemand minder geschikt is om aan het
wegverkeer deel te nemen. 

Wat betreft de bronnen van informatie betreffende de ‘persoon en de
persoonlijke omstandigheden van de verdachte’, komen in de jurisprudentie
naar voren de raadsman,115 de verdachte zelf die ter terechtzitting de gelegen-
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heid krijgt te vertellen over zijn persoonlijke leven116 en een eventueel in het
dossier aanwezig reclasseringsrapport.117 In het geval van een minderjarige
verdachte kunnen ook de ouders informatie verschaffen over de persoon en de
persoonlijke omstandigheden van de verdachte.118

Onder de ‘persoon van de verdachte’ wordt ook begrepen de indruk die de
rechter van hem krijgt ter terechtzitting. Ook als aan de verdachte verstek is
verleend en hij niet ter terechtzitting aanwezig is, kan de rechter zich (bijvoor-
beeld op basis van informatie uit het dossier) een oordeel omtrent zijn persoon
vormen en dat oordeel laten meewegen in de straftoemeting.119 Wélke indruk de
verdachte die wel ter zitting verschijnt, op de rechter heeft gemaakt, hoeft de
rechter niet te motiveren.120 De rechter mag uit het feit dat de verdachte niet ter
terechtzitting is verschenen echter niet afleiden dat de verdachte geen interesse
heeft voor de afloop van zijn rechtszaak. Een hogere straf mag dan ook niet om
die reden worden opgelegd.121 

De rechter mag wél in strafverzwarende zin rekening houden met de
‘proceshouding’ van de verdachte, bijvoorbeeld wanneer deze opzettelijk een
leugenachtige verklaring aflegt122 of wanneer de verdachte stelselmatig weigert
mee te werken aan een psychologisch of psychiatrisch onderzoek.123 Deze
ambigue factor, de proceshouding, kan nu juist in culturele strafzaken proble-
matisch zijn, in die zin dat de rechter van allochtone verdachten eerder een
negatieve indruk kan krijgen dan van allochtone verdachten. De verdachte kan
bijvoorbeeld glashard ontkennen of anderszins in zijn non-verbale communica-
tie naar de indruk van de rechter weinig coöperatie uitstralen, terwijl die
houding voor de verdachte zelf niet per se negatief bedoeld is.124 Wiersinga
signaleert in haar onderzoek dezelfde problematiek en waarschuwt dat het
beginsel van hoor en wederhoor hierdoor in het gedrang kan komen.125 De
verdachte in een culturele strafzaak kan zich op een manier gedragen die niet
‘past’ bij de gebruikelijke gang van zaken in de rechtszaal en daardoor zijn
eigen positie ongewild en onbedoeld verzwakken. Ik ben het dan ook met
Wiersinga eens dat hier voor de raadsman een belangrijke taak is weggelegd de
verdachte van tevoren in te lichten over de gang van zaken tijdens het onder-
zoek ter terechtzitting. 

In dat laatste geval heeft de Hoge Raad toegestaan dat ter compensatie van
een uitblijvende psychiatrische behandeling, bijvoorbeeld tbs, een gedeelte van
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de behandeltijd mag worden gecompenseerd met een gevangenisstraf.126 Ook
wanneer de verdachte ter terechtzitting een voor zichzelf belastende verklaring
aflegt, mag de rechter die in diens nadeel laten meewegen in de straftoeme-
ting.127 Er is geen rechtsregel die het de rechter verbiedt te letten op een
zogenaamde ‘ontkennende opstelling’ van de verdachte en die bij de strafopleg-
ging in voor de verdachte nadelige zin te laten meetellen.128 Wel geldt hier het
vereiste dat kan volgen uit een arrest van de Hoge Raad van 2 november
2004.129 In die strafzaak was een verdachte door het hof tot een ‘extra zware
straf’ veroordeeld. Het hof baseerde dat oordeel onder andere op strafbare feiten
die de verdachte waren ten laste gelegd maar die niet waren bewezen verklaard
en waarvoor de verdachte niet onherroepelijk was veroordeeld. De Hoge Raad
stelt als eis dat het hof die onbewezen feiten niet zonder nadere motivering mag
laten meewegen als een nadere uitwerking van de persoonlijke omstandigheden
van de verdachte. Met andere woorden: voor de verdachte negatief meewegende
factoren die de rechter mede ten grondslag legt aan de veroordeling, moeten
onder omstandigheden door de rechter van een uitleg worden voorzien. 

Sinds 2004 is aan artikel 359, lid 3 Sv een tweede volzin toegevoegd die
luidt: ‘Voor zover de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend, kan een
opgave van bewijsmiddelen volstaan, tenzij hij nadien anders heeft verklaard
dan wel hij of zijn raadsman vrijspraak heeft bepleit’.130 Met andere woorden
als de verdachte het ten laste gelegde feit ter terechtzitting heeft bekend, is
onderbouwing van de bewezenverklaring met uitgewerkte bewijsmiddelen niet
noodzakelijk en daarom niet langer wettelijk voorgeschreven. Volgens de
minister ligt de concentratie van de motiveringsverplichtingen op ‘daadwerkelij-
ke geschilpunten’.131 In het geval van een bekennende verdachte is een dergelijk
geschilpunt blijkbaar niet mogelijk. Prakken en Spronken waarschuwen ervoor
dat zulke efficiëntie-ingrepen in het strafproces de indruk wekken dat de ‘schul-
dige’ (bekennende) verdachte minder bescherming verdient dan de ‘onschul-
dige’ (ontkennende) verdachte.132 

Eveneens in 2004 werd het tweede lid van artikel 359 Sv uitgebreid, zoals
al eerder uiteen is gezet.133 Voor wat betreft de strafmotivering kan hier
aangesloten worden bij wat in de vorige paragraaf werd betoogd aan de hand
van de Leidse bloedwraakzaak en de eerwraakkwestie op de bruiloft: een
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strafoplegging die opvallend afwijkt van wat het openbaar ministerie eiste, of
van wat de verdediging gemotiveerd aanvoerde, zal de rechter in de uitspraak
met redenen moeten omkleden. 

8.5.3  Factoren die worden gerekend tot de persoonlijke omstandigheden

Kelk spreekt van drie soorten gegevens die voor de straftoemeting van belang
zijn.134 In de eerste plaats zijn dit delictsgerelateerde factoren, procedurele
factoren en niet-delictsgerelateerde factoren. Onder de delictsgerelateerde
factoren schaart Kelk inmiddels expliciet de culturele achtergronden van het
feit.135 

Uit de relevante jurisprudentie is het mogelijk een aantal algemene factoren
af te leiden die blijkbaar worden opgevat als onderdelen van de ‘persoonlijke
omstandigheden van de verdachte’.136 Opvallend is dat door de rechter vaak
geen onderscheid wordt gemaakt tussen de ‘persoon van de verdachte’, welke
aanduiding associaties oproept met een psychologisch en/of psychiatrisch
onderzoek, en diens ‘persoonlijke omstandigheden’. Zo valt hieronder bijvoor-
beeld de gezondheidstoestand van de verdachte,137 of hij of zij werk heeft138 en
zo ja de wijze van broodwinning en eventuele hobby’s,139 eventuele verslavings-
problematiek,140 diens milieu, intelligentie en levensloop141. Eerder door de
verdachte gepleegde vergelijkbare strafbare feiten werden door de Hoge Raad
eveneens aangeduid als een nadere uitwerking van ‘de persoon van de verdach-
te’.142 Andere factoren die de persoon en de persoonlijke omstandigheden van
de verdachte vormgeven zijn diens financiële draagkracht, waarop vaak een
beroep wordt gedaan wanneer de verdachte wordt veroordeeld tot het betalen
van een geldboete.143 

Ook uit een arrest van de Hoge Raad van 18 juni 1974,144 kan een aantal
factoren worden afgeleid die blijkbaar vallen onder de noemer ‘persoonlijke
omstandigheden van de verdachte’. In die strafzaak voerde de verdediging in
cassatie aan dat het hof de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de
verdachte niet in de strafmotivering had genoemd, terwijl het hof een hogere
straf had opgelegd dan de rechtbank. De verdediging stelde dat ‘in deze zaak
juist de persoon van de verdachte en zijn persoonlijke omstandigheden onder-
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werp van bespreking zijn geweest, zulks aan de hand van voorlichtingsmateriaal
(welk materiaal blijkbaar de persoon van de verdachte betreft en niet diens
persoonlijke omstandigheden, MS), en dat milieu, intelligentie en levensloop
van requirant zozeer afwijkend van het normale genoemd kunnen worden, dat
deze factoren bij het bepalen van de strafmaat niet anders dan een belangrijke
rol kunnen hebben gespeeld die leiden moet tot stafoplegging afwijkend van de
gebruikelijke (mijn cursief, MS).’ De cursief gedrukte termen behoren naar mijn
mening tot de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. 

8.6  De taak van de raadsman 

De belangrijkste taak van de verdediging in strafzaken is het aanvoeren van
omstandigheden die in het voordeel zijn van de verdachte. Dit kunnen omstan-
digheden zijn uit het persoonlijke leven van de verdachte (bijvoorbeeld infor-
matie over zijn geestelijke vermogens of persoonlijkheidsstructuur). Zeker
wanneer geen voorlichtingsrapportage van de hand van de reclassering of de
forensische psycholoog en/of psychiater voorhanden is, zal de raadsman moeten
aandringen op het (alsnog) tot stand komen van een dergelijke rapportage145 en
anders zelf de rechter dienen voor te lichten over de persoonlijke omstandighe-
den van zijn cliënt en over de omstandigheden waaronder het delict is begaan.
Zoals hierboven in paragraaf 8.5.2 al aan de orde is geweest, is de rechter echter
in de straftoemeting vrij in het laten meewegen van wat hij van belang acht.
Door de verdediging aangevoerde persoonlijke omstandigheden kunnen dus
door de rechter achterwege worden gelaten of in strafverzwarende zin worden
meegenomen. 

De rechter zal vooral aan de ernst van het feit veel waarde toekennen
wanneer het gaat om de straftoemeting.146 Voor de raadsman is het dus van
belang op die ernst in te spelen, die te subjectiveren en relativeren als dat
mogelijk is. De persoonlijke omstandigheden van de verdachte kunnen namelijk
een ander licht werpen op de ernst van het feit. Kelk noemt dit de geïndividuali-
seerde straftoemeting, waarin naast de persoon van de dader de zogenaamde
straftoemetingsschuld (de mate van schuld in samenhang met de ernst van het
feit), de ernst van het feit en de strafdoelen tot uitdrukking komen.147 Wladimi-
roff heeft in dit verband begin jaren ’80 gesteld dat voor de raadsman op het
punt van de straftoemeting expliciet de taak is weggelegd in te gaan op het
eigen normbesef van de verdachte of van de groep waartoe hij behoort.148

Volgens Wladimiroff kan een ander normbesef bij de verdachte leiden tot een
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andere perceptie van de ernst van het feit. Een dergelijke, in principe geloof-
waardige, strategie lijkt in de huidige tijd eerder heikel dan aanbevelenswaar-
dig, zo kan volgen uit de voorgaande hoofdstukken. De rechter hanteert, zeker
in ernstige strafzaken veelal het zogenaamde ‘ordeargument’: het standpunt dat
wie in Nederland verblijft, zich aan de Nederlandse wetten heeft te houden,
ongeacht of hij er particulier een ander normbesef op na houdt. 

8.7  Culturele achtergronden als persoonlijke omstandigheden

Hoewel in veel strafzaken waarbij de culturele achtergrond van de verdachte
een belangrijke rol heeft gespeeld, door de verdediging een beroep op een
strafuitsluitingsgrond wordt gedaan149 worden culturele achtergronden ook vaak
aangevoerd bij de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Dit gebeurt
ook wel nadat de verdediging een strafuitsluitingsverweer heeft gevoerd, maar
dit verweer door de rechter verworpen is. Het verweer wordt dan door de
rechter bij de persoonlijke omstandigheden van de verdachte alsnog ‘meegeno-
men’. De kans op succes hierin wordt groter naarmate het door de verdediging
gevoerde verweer overtuigender is geweest. De rechter kan dan beslissen dat er
voor de honorering van een beroep op een strafuitsluitingsgrond te weinig
aanknopingspunten zijn, maar dat de omstandigheden waarop de verdediging
wijst, wel zo van belang zijn dat ze in de strafmaat een rol zouden moeten
spelen. Een voorbeeld daarvan kan worden gevonden in de strafzaak tegen Ali
D., de schutter in de zogenaamde Veghelse schietzaak150 Door de verdediging
werd een beroep op psychische overmacht gedaan, omdat Ali onder ondraaglij-
ke druk zou hebben gestaan van zijn vader, voor wie hij veel respect had.
Bovendien voelde de jongen een persoonlijke druk uitgaan van de praatjes die
de ronde deden, onder andere op school, over het gedrag van zijn zusje.
Tegelijkertijd wilde hij liever iedere confrontatie met de vermeende ontvoerder
van zijn zusje uit de weg gaan. Al die factoren samen zorgden voor een
zodanige druk op Ali dat van hem redelijkerwijs niet meer gevergd kon worden
dat hij aan die druk weerstand zou bieden. De rechter accepteerde enerzijds dat
Ali onder grote druk stond ten tijde van het begaan van het delict. Anderzijds
vond de rechter dat hoewel het voor Ali moeilijk was geweest af te zien van het
neerschieten van zijn slachtoffer, dit niet onmogelijk was. De rechtbank stelt:
‘De zwaarte en de moeilijkheid van de keuze die verdachte moest maken kan
dan niet leiden tot straffeloosheid.’ Bij de straftoemeting houdt de rechtbank
vervolgens in voor de verdachte gunstige zin wél rekening met de aangevoerde
druk. 

Respondenten zijn ambigu over het aanvoeren van culturele achtergronden
bij de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De categorie van factoren
die hier door de rechter meegewogen worden is zo ruim dat deze verdedigings-
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strategie geliefd is. De persoonlijke omstandigheden kunnen een belangrijke
verklarende waarde hebben, zeker in een strafzaak waarin onvoldoende gronden
aanwezig zijn om een gerechtvaardigd beroep op een strafuitsluitingsgrond te
doen, maar het voor het begrip van de zaak belangrijk is dat de rechter van de
relevante omstandigheden op de hoogte is. Ongeveer een kwart van de geïnter-
viewde advocaten geeft aan dat culturele achtergronden bij uitstek bij de
persoonlijke omstandigheden van de verdachte aan de orde moeten komen,
zeker wanneer het gaat om een verdachte die erg geïsoleerd van de Nederlandse
samenleving leeft, de taal niet spreekt en niet geïntegreerd is. Respondent 59 is
niet alleen van mening dat de culturele achtergronden altijd bij de persoonlijke
omstandigheden naar voren moeten worden gebracht, maar ook dat die strafver-
minderend zouden moeten werken:

Ik vind dat je daar rekening mee moet houden. Je kunt daar niet aan ontkomen, dat
dat voor die man vanuit zijn cultuur, dat dat zijn werkelijkheid is. Het is iets anders
in hoeverre je dat in de strafmaat laat doorklinken. Ik vind dat je dan ook lichter
hoort te straffen. 

Respondent 60:

Het is jouw taak als advocaat om het gebeurde niet zozeer te rechtvaardigen, maar
wel de achtergronden neer te zetten, het verband van hoe kon het gebeuren. Dát
werkt denk ik uiteindelijk wel bij het bepalen van de hoogte van de strafmaat, maar
ook de aard van de sanctie. Want daar ben ik echt van overtuigd: als je dat niet goed
onder de aandacht weet te brengen, dat de rechter dan denkt van ja, je kunt me wat.
En dan hang je.

Toch worden de persoonlijke omstandigheden door de respondenten ook gezien
als een restcategorie die vanwege haar vaagheid eigenlijk heel weinig princi-
pieels aan de verdediging toevoegt. Respondent 64 drukt het als volgt uit:

Bij de strafmaat kun je het (cultureel bewijs, MS) altijd naar voren brengen, maar
een strafrechtadvocaat pleit het liefst op essentiële dingen in de zin van psychische
overmacht of een verdergaande aantasting van de wilsvrijheid. Daar gaat het om. In
het geval van culturele achtergronden bijvoorbeeld kun je stellen dat het gedrag van
de cliënt daardoor beïnvloed is en zijn wilsvrijheid daardoor is aangetast. Dat is
eigenlijk de beste insteek, denk ik.

Veel respondenten vergelijken het onderbrengen van culturele achtergronden in
deze categorie met het gebruik maken van een psychologische of psychiatrische
rapportage: niet helemaal een standaard verdedigingsstrategie, maar toch ook
niet een opmerkelijke of ongewone onderneming. 

I: Kun je iets zeggen over hoe je dat filtert. Eén van de belangrijke factoren is wat
je net al zei, of de cliënt daar zelf mee komt. Heb je meer van die aanhaakpun-
ten?

R: Als ik mezelf op de stoel van de rechter plaats, vind ik dan dat het toegevoegde
waarde heeft en vandaar uit ook weer overstappend, vind ik als verdediging dat
het toegevoegde waarde heeft. Dat is een deels juridisch-technische operatie:
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inschatting van wat draagt het in de sfeer van de verdediging bij en aan de andere
kant zit er ook een gevoelscomponent bij: hoe schat ik dit nou in. Dat hangt
natuurlijk ook weer af van de kwaliteit van het hele verhaal. Maar dat geldt
precies hetzelfde voor bijvoorbeeld reclasseringsrapportages of psychologische
of psychiatrische rapportages. 

Toch kan het strategisch ook juist verstandig zijn de culturele achtergrond in
een voor de rechter herkenbaar format als een psychiatrische of gedragsrappor-
tage te verpakken. Respondent 14 legt uit:

Dan (als de culturele achtergrond een belangrijke rol speelt, MS) is het heel
belangrijk om de rechter van informatie te voorzien en eventueel te komen met een
rapport waardoor een rechter leert hoe zo’n cultureel proces dan werkt. Niemand
slaat op tilt van een PBC-onderzoek naar een gewone Hollandse jongen waarin van
alles over de opvoeding wordt gezegd en iedereen slaat meteen op tilt als daar het
culturele aspect aantoonbaar aanwezig is. Ik vind wel dat je daar als advocaat
behoorlijk in kunt sturen. Dus ik probeer dat altijd gewoon te integreren in een
normaal verweer, zodat de rechter ook niet zo angstig is om dat te honoreren. 

De respondenten geven aan dat als relevante culturele achtergronden in een
strafzaak in een herkenbare vorm (een bestaande strafuitsluitingsgrond of bij de
persoonlijke omstandigheden als een strafmaatverweer) en op een overtuigende
manier gebracht wordt, de rechter zeer zeker bereid is daaraan aandacht te
besteden. Respondent 26:

De wet biedt de mogelijkheid om omstandigheden naar voren te brengen, de
rechtbank is ook verplicht daar rekening mee te houden en het is ook een beetje aan
jou als advocaat om daar een vorm voor te vinden. Er wordt alleen niet door de wet
voorgeschreven verteld hoe de rechter daarmee om moet gaan en hij hoeft het niet
te motiveren. Die motiveringsplicht zou van mij wel in de wet mogen.151 Maar ik
kan niet zeggen dat er weinig ruimte is om alle aspecten van zo’n zaak naar voren
te brengen. Want uiteindelijk bepaal jij als advocaat natuurlijk hoe jij je pleidooi
inricht.

8.8  Conclusie

In dit hoofdstuk zijn de mogelijkheden besproken voor het aanvoeren van
culturele achtergronden in de vorm van een beroep op een gewetensbezwaar en
in de vorm van een verweer in het kader van de persoonlijke omstandigheden.

Voor de rechter geldt dat hij een beroep op een gewetensbezwaar nooit
lichtvaardig terzijde mag schuiven. Als hij een dergelijk beroep verwerpt, zal
hij dat gemotiveerd moeten doen, met andere woorden, hij zal zich dienen te
verdiepen in het door de bezwaarde aangevoerde. Zonodig kan de rechter zich
hiertoe door een deskundige doen bijstaan, maar hij mag nooit inhoudelijk
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oordelen over de waarde van het gewetensbezwaar.
Ook culturele achtergronden kunnen in de vorm van een gewetensbezwaar

worden gepresenteerd. De relevante jurisprudentie en literatuur wijzen echter
uit dat de kans van slagen van een beroep op een gewetensbezwaar erg klein is.
Voor de meeste, bekende, gewetensbezwaren (zoals tegen een verplichte
verzekering of tegen de militaire dienstplicht) heeft de wetgever een onthef-
fingsregeling ontworpen, waarop de gewetensbezwaarde een beroep kan doen.
Als er een ontheffingsregeling voorhanden is, is er geen beroep meer mogelijk
op de aanwezigheid van een gewetensbezwaar. Is er geen ontheffingsregeling,
dan maakt de gewetensbezwaarde alleen een kans op het slagen van zijn beroep
als hij vreedzaam te werk is gegaan, zich voldoende heeft ingespannen een
oplossing voor de ontstane conflictsituatie te vinden, waarin hij bovendien
buiten schuld is terechtgekomen, en het bedreigde belang niet ernstig is. 

In de meeste culturele strafzaken zal gezien deze vereisten een beroep op
een gewetensbezwaar niet snel gehonoreerd worden, omdat deze zaken vaak
een gewelddadig karakter hebben waarbij bijvoorbeeld gevaar voor mensenle-
vens is ontstaan. 

Culturele achtergronden kunnen in een strafzaak ook worden aangevoerd
als onderdeel van de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De rechter
motiveert een uitspraak meestal in de trant van de volgende formule: ‘de op te
leggen straf is in overeenstemming met de ernst van het feit, de omstandigheden
waaronder het zich heeft voorgedaan en de persoon en de persoonlijke omstan-
digheden van de verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is geble-
ken.’ In deze standaardmotivering is ook de persoon van de verdachte opgeno-
men, evenals diens persoonlijke omstandigheden, een verplichting die uit de
wet (artikel 350 Sv) en de relevante jurisprudentie voortvloeit. De rechter is
hierin echter zeer vrij en hij hoefde tot voor kort niet uit te leggen met welke
factoren hij wel, en met welke hij geen rekening wenst te houden. Zo kon zelfs
zoiets vaags als de ‘proceshouding’ van de verdachte een (strafverzwarende) rol
spelen in de straftoemeting. Tegenwoordig is de rechter als gevolg van het
uitgebreide artikel 359, lid 2 Sv gehouden meer te motiveren. Deze uitbreiding
zal er mogelijk toe leiden dat (ook) op het punt van de straftoemeting meer
inzicht wordt verkregen in de rechterlijke overwegingen. 





Hoofdstuk 9 

Conclusies en slotbeschouwing

9.1  Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is getracht een antwoord te geven op de vraag
op welke manieren in het Nederlandse strafrecht ruimte wordt gevonden voor
het verwerken van culturele achtergronden (zie ook hoofdstuk 1, § 1.4). Daarbij
is als uitgangspunt genomen de positie van de verdediging in strafzaken en de
mogelijkheden die zij heeft om de culturele achtergrond van de cliënt naar
voren te brengen. 

Duidelijk is geworden dat advocaten over het algemeen geen onderscheid
maken tussen cliënten die niet en cliënten die wel afkomstig zijn uit een
etnische minderheidsgroep. Deze aanpak is niet verwonderlijk, nu
(straf)advocaten eenzijdig het belang van de cliënt nastreven en dat belang als
leidraad nemen voor de verdediging. Mocht de culturele achtergrond van de
cliënt van belang zijn bij het tot stand komen van het delict en voor de verdach-
te mogelijk strafverzachtend werken, dan zal de raadsman hierop in de verdedi-
ging extra acht slaan. Is die achtergrond niet van belang geweest, dan komt ze
niet aan de orde. 

Hiernaast is naar voren gekomen dat een culturele strafzaak het product is
van een definiëringproces. Het culturele aan een strafzaak ‘is’ er nooit zomaar,
maar wordt geconstrueerd in de loop van het strafproces. Dat is ook de reden
dat in dit boek gekozen is voor de term ‘culturele strafzaak’ in plaats van het
meer gebruikelijke begrip ‘cultureel delict’. In de aanduiding ‘strafzaak’ kan
precies uitgedrukt worden dat verschillende actoren in de strafrechtspleging (de
politie, het OM, de media, de rechter, de verdediging, eventueel ingeschakelde
deskundigen) hun stempel drukken op het delict en het daarmee voorzien van
een bepaalde betekenis. Opvallend genoeg is het vaak niet de verdachte die het
culturele aspect van de strafzaak benadrukt, dat wil zeggen zodra de voorberei-
dingen voor het onderzoek ter terechtzitting worden getroffen; vaak uit de cliënt
zich wel in dergelijke termen tegen zijn advocaat. In verband met dit defi-
niëringsproces is in dit onderzoek een open, constructivistisch cultuurbegrip
gehanteerd. Een dergelijk cultuurbegrip gaat uit van de veronderstelling dat
‘cultuur’ geen allesbepalende, determinerende factor is dat het gedrag van
mensen dicteert. Individuen putten uit verschillende culturele oriëntaties, in het
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dagelijkse leven, maar ook wanneer ze in aanraking komen met de strafrechts-
pleging.1

Meestal is het benadrukken van de culturele achtergrond van het delict niet
gunstig voor de uitkomst van de strafzaak. Dat geldt vooral voor die strafzaken
waarin in de culturele factor een strafverzwarend element kan schuilen, zoals bij
gevallen van aan eer gerelateerd geweld. In de toedracht tot het delict is in een
dergelijke kwestie vaak een vorm van overleg en plannen maken voorafgegaan,
dat juridisch vertaald kan worden in opzet op het begaan van het strafbare feit.
Een andere vorm van strafverzwaring schuilt in de overtuiging waarvan cultu-
rele delicten een uiting kunnen zijn: die overtuiging sluit niet uit dat de verdach-
te in de toekomst wederom een vergelijkbaar strafbaar feit zal plegen. Dat kan
een reden zijn tot het opleggen van een relatief strenge straf, ter beveiliging van
de maatschappij. Voorzichtigheidshalve kiezen advocaten er dan ook voor een
culturele strafzaak niet anders te behandelen dan een niet-culturele. De advoca-
ten die wel iets zien in het construeren van strafvermindering rond de culturele
achtergrond van de strafzaak of de cliënt, geven aan dat een formeel cultureel
verweer nooit de bedoeling van het Nederlandse strafrechtelijke systeem kan
zijn en dat de rechter altijd van cultuur op de hoogte moet worden gebracht
middels de bestaande juridische verweren of via de persoonlijke omstandighe-
den van de verdachte. Opvallend genoeg zijn er ook bijna geen advocaten die
zeggen per definitie tégen een cultureel verweer zijn. Als ze zich uitspreken
tegen, dan voegen ze daar vrijwel altijd een tenzij aan toe in de trant van ‘tenzij
de culturele achtergrond overduidelijk uit de strafzaak blijkt’ of ‘tenzij ik bij de
rechter heel duidelijk begrip voor die achtergrond kan wekken’. Daarmee
ontlopen degenen die tegen cultureel verweer zijn degenen die vóór zijn
eigenlijk niet: beide groepen maken duidelijk dat cultuur als zodanig niet een
strafverminderende werking kan hebben, maar dat het Nederlandse materiële
strafrecht gekenmerkt wordt door flexibele strafuitsluitingsgronden en professi-
onele rechters die bereid zijn een steekhoudend en argumentatief goed onder-
bouwd betoog van de verdediging te honoreren met een passende straf. 

9.2  Onzekerheid voor de verdediging

De schulduitsluitingsgrond psychische overmacht komt mede vanwege zijn
open definiëring en casuïstische invulling vooral in aanmerking voor het
vormgeven van de verdediging in culturele strafzaken. In het voorgaande is bij
de bespreking van de figuur van de psychische overmacht stilgestaan bij een
recente ontwikkeling in dit verband: het fenomeen ‘dissociatie’ dat een gerecht-
vaardige grond voor psychische overmacht zou zijn (in dat verband ook wel
‘tijdelijke ontoerekenbaarheid’ genoemd). Het gaat dan om een situatie waarin
de verdachte na een periode van grote emotionele spanning en angst reageert in
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toestand van bewustzijnsvernauwing. Juridisch gezien gaat het er dan om dat de
verdachte niet (meer) de mogelijkheid heeft vrijelijk over zijn wil te beschikken
en de consequenties van zijn handelen te overzien. In verband met culturele
strafzaken is in hoofdstuk 7 betoogd dat in extreme gevallen wellicht een
mogelijkheid voor de verdediging kan worden gevonden in deze uitbreiding van
de psychische overmacht. Het zal bijvoorbeeld moeten gaan om strafzaken die
worden gekenmerkt door grote emotionele druk en oplopende spanning. In
strafzaken die rond eergerelateerde kwesties ontstaan, blijkt bijvoorbeeld vaak
een minderjarig familielid de uiteindelijke dader te zijn. Deze strafzaken
worden vaak gekenmerkt door langdurige spanningen in de familie en door
oplopende psychische druk die op de beoogde dader wordt uitgeoefend. In de
hierboven weergegeven Veghelse schietzaak deed de verdediging een beroep op
‘psychische overmacht, dan wel tijdelijke ontoerekenbaarheid’ met het oog op
de druk die vanuit de familie en de gemeenschap op de jeugdige verdachte was
uitgeoefend. 

Advocaten vinden het moeilijk aan te geven hoe de afweging verloopt bij
het bepalen van het wel of niet in strafverminderende zin aanvoeren van de
culturele achtergrond van de verdachte en/of de strafzaak. Ze houden vast aan
het model van artikel 348/350 Sv, waarin soms wel, maar vaker geen ruimte
voor culturele achtergronden is. Veel advocaten, gevraagd naar de verdedi-
gingsstrategie in culturele strafzaken, blijven steken in vage bewoordingen als
‘intuïtie’ en ‘gevoelsmatig’ en ‘dat hangt van het geval af’. Een min of meer
concrete factor lijkt in ieder geval te zijn de mate waarin de achtergrond uit de
feitelijke toedracht van de zaak naar voren komt. Vaak is dat al tussen de regels
door te lezen, bijvoorbeeld vanwege de manier waarop het delict gepleegd is.
Verder is een belangrijke factor het feit of de cliënt zélf met het culturele
gegeven komt. Daarbij is ook het moment van belang: hoe eerder in het proces,
hoe beter. Als een verdachte pas tijdens het onderzoek ter terechtzitting uiteen
zet hoe zijn culturele achtergrond hem beïnvloed heeft ten tijde van het begaan
van het delict, dan is dat niet erg geloofwaardig, zeker niet als hij er niet eerder
over verklaard heeft. Zijn advocaat zal dan ook aanraden er niet over te
beginnen, omdat het dan averechts kan werken. Is het argument wél steekhou-
dend, dan geldt dat de verdachte het zo vroeg mogelijk in de procedure moet
vertellen. Verschillende advocaten in dit onderzoek geven aan dat er voor de
verdediging mogelijkheden liggen in het aanvoeren van de primitieve afkomst
van de verdachte. Als overtuigend aangetoond kan worden dat de cliënt in een
sociale achterstandspositie verkeert en om die reden geen gelijke tred kan
houden met ontwikkelingen in de maatschappij, kan de rechter om die reden een
iets mildere straf opleggen. Deze strategie lijdt echter aan het evidente nadeel
dat aan een culturele strafzaak het etiket ‘achterlijk’ of ‘primitief’ gekoppeld
wordt. Dat kan vervolgens weer associaties oproepen van een racistische
overheid en daar wensen advocaten, maar ook rechters om begrijpelijke redenen
verre van te blijven. 

Als de relevante jurisprudentie geanalyseerd wordt, blijkt dat het inroepen
van de culturele achtergrond niet per definitie betekent dat de verdachte een
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relatief zwaardere straf krijgt. De rechter kán in een culturele strafzaak een
strenge straf opleggen, maar dat ligt meestal aan overige, algemene strafverzwa-
rende elementen, zoals weinig berouw bij de verdachte of extreem gewelddadig
gedrag, zoals vuurwapengebruik op klaarlichte dag ten overstaan van veel
onschuldige omstanders. Op dezelfde manier worden ter strafverzachting in
culturele strafzaken algemene factoren meegewogen, zoals de jeugdige leeftijd
van de verdachte, diens intellectuele vermogens en de mate waarin uit de feiten
gebleken is dat de verdachte geprobeerd heeft het strafbare feit te voorkomen.
Als uit de feiten duidelijk naar voren komt dat de verdachte onder grote druk
stond ten tijde van het begaan van het delict, een omstandigheid waarvan in
culturele strafzaak vaak sprake is, zoals ook hierboven al aangegeven, dan is de
rechter meestal niet ongenegen die omstandigheden in strafverzachtende zin
mee te wegen. 

Toch geven advocaten aan dat ze ondanks al deze (soms theoretische)
materieelrechtelijke mogelijkheden onzeker zijn over het verwerken van de
culturele factor in de verdediging.2 Erkend wordt dat de culturele achtergrond
een belangrijke rol kan hebben gespeeld in de betreffende strafzaak, maar de
inschatting hoe het in de verdediging aanvoeren van die achtergrond voor de
verdachte zal uitwerken, is moeilijk te maken. Voor de verdediging is deze
onzekerheid een lastig te nemen hobbel. De advocaten in dit onderzoek
herinneren zich vooral de culturele strafzaken waarin de rechter de culturele
achtergrond scherp afkeurde en een strenge straf oplegde. Voor een aantal van
hen is die bedreiging reden om de culturele achtergrond van de cliënt achterwe-
ge te laten in de verdediging, ook in strafzaken waarin er objectief beschouwd
reden zou zijn die culturele informatie wel degelijk over het voetlicht te
brengen. Deze bevinding is echter moeilijk met bewijzen te onderbouwen,
omdat culturele delicten naar hun aard vaak ernstig zijn (gewelddadig, met vaak
een vrouw of een kind als slachtoffer) en alleen al om die reden bedreigd
worden met een zwaardere straf. Los daarvan is het toch problematisch te
noemen dat advocaten uit angst of onzekerheid in culturele strafzaken de
‘culturele kaart’ niet spelen omdat ze niet weten tot welke uitkomst dat zal
leiden. Niet alleen de rechtszekerheid, maar ook de rechtsgelijkheid3 zouden er
dan ook bij gebaat zijn dat rechters in culturele strafzaken proberen te streven
naar uniformiteit, voor zover dat mogelijk is in zaken die zeer uiteenlopend
kunnen zijn. Wellicht is het tijd dat er een straftoemetingsrichtlijn voor de
rechter wordt ontworpen waarin speciaal aandacht wordt besteed aan de
strafbepaling in culturele strafzaken. 

Twee strafrechtadvocaten hebben daartoe al eens een aantal aanwijzingen
voor de rechter op een rijtje gezet.4 Die houden onder andere in dat de rechter
na zou moeten gaan of de culturele factor van invloed is geweest op het
strafbare feit en/of op het gedrag van de verdachte. Vervolgens zou de rechter
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in het oog dienen te houden in hoeverre de verdachte kennis droeg van de
Nederlandse normen en waarden, een factor die door respondenten in dit onder-
zoek eveneens wordt aangedragen. Als laatste aanwijzing zou de rechter acht
moeten slaan op de druk van derden waaronder de verdachte gefunctioneerd
zou kunnen hebben ten tijde van het begaan van het delict. 

Dergelijke aanwijzingen zouden de rechter kunnen helpen bij het vaststellen
van de authenticiteit van een beroep van de verdediging op de culturele
achtergrond van de verdachte en/of van het strafbare feit. Op die manier zou de
berechting van culturele strafzaken zowel voor de verdediging als voor de
rechterlijke macht inzichtelijk worden en worden rechtsgelijkheid en rechtsze-
kerheid gediend. 

9.3  ‘Kleuring’ van de Nederlandse strafrechtspleging

Zowel in het materiele als in het formele strafrecht bestaan min of meer
impliciete noties die op een westers of Nederlands referentiekader duiden.
Termen als redelijkheid en proportionaliteit, of de criteriumfiguur die wordt
gebruikt bij het beoordelen van een beroep op een strafuitsluitingsgrond, zijn
niet cultuurneutraal. Dat is ook niet verwonderlijk, aangezien het Nederlandse
(straf)recht zelf een cultureel systeem is dat niet is los te denken van de maat-
schappij waarin het functioneert en waar het door wordt beïnvloed. 

In het materiële strafrecht kan gewezen worden op het begrip ‘proportio-
neel’, bijvoorbeeld in een beroep op noodweer(exces). In de literatuur is al
eerder gewezen op het feit dat het invullen van een dergelijke term niet cultuur-
neutraal gebeurt.5 Voor leden van bepaalde etnische minderheidsgroepen kan
een specifieke vorm van beledigen een heftige reactie losmaken, bijvoorbeeld
omdat de belediging, die op het oog voor ‘Hollandse’ begrippen niet (zo)
kwetsend hoeft te zijn, raakt aan diepgewortelde opvattingen over familie-eer
en aanzien. In hoofdstuk 6 is betoogd aan de hand van een strafzaak tegen een
Afghaanse vrouw die werd vervolgd vanwege medeplegen van moord op haar
dochter, dat zij wellicht vanwege haar ondergeschikte positie niet het verwijt
kon worden gemaakt (dat zij zich had moeten distantiëren of dat zij had moeten
ingrijpen) dat een imaginaire andere vrouw wel gemaakt kon worden. Hoewel
de verdediging tot in cassatie dit verweer voerde, wordt uit de uitspraken in
deze zaak niet duidelijk wat de rechter van dit argument heeft gevonden en of
er in raadkamer wellicht overwegingen aan zijn gewijd. 

In dit verband is het een gelukkige ontwikkeling dat de verdediging met het
nieuwe artikel 359, lid 2 Sv een instrument in handen heeft gekregen om de
rechter te stimuleren zijn redenen te geven voor het afwijken van een door de
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verdediging nadrukkelijk aangevoerd standpunt.6 De raadsman kan bijvoorbeeld
van mening zijn dat in een culturele strafzaak voor een strafuitsluitingsgrond te
weinig informatie beschikbaar is, maar dat wel een zodanige invloed kan
worden toegeschreven aan culturele factoren dat het uitsluitend in het kader van
de strafmaat aanvoeren van die achtergronden onvoldoende recht doet aan de
situatie. Artikel 359, lid 2 kan dan een tussenfunctie vervullen, in die zin dat de
verdediging niet hoeft te voldoen aan de zware eisen van een verweer gebaseerd
op een strafuitsluitingsgrond, met de verwachting dat een dergelijk verweer
toch niet zal slagen, maar wel de rechter zo ver krijgt een principiële uitspraak
te doen over de rol van de culturele factoren in een strafzaak. Op die manier kan
dan ook duidelijker worden hoe de rechter die factoren waardeert, duidelijker
in ieder geval dan wanneer de rechter de culturele informatie opvat als horend
bij de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Dan komt
de rechter immers een grote vrijheid toe aan die factoren al dan niet gewicht toe
te kennen, waardoor het onduidelijk kan blijken in hoeverre de uitkomst van
een strafzaak mede toe te schrijven is aan de strafverzwarende of -verlichtende
werking van de culturele achtergrond. 

Deze nieuwe toevoeging aan artikel 359, lid 2 heeft ook een functie in het
rechtsbeschermende karakter van het strafrecht: de procedure wordt meer
contradictoir, door hoor en wederhoor krijgt de verdachte een actieve(re) rol in
het proces, en een eigen instrument om de rechter op de hoogte te brengen van
zijn visie op de zaak. Ook kan deze prikkel tot motiveren de rechter oproepen
minder vrijblijvend gebruik (of misbruik) maken van het in verband met
culturele strafzaken veel gehanteerde ordeargument. Dit komt erop neer dat met
culturele achtergronden in het strafrecht geen rekening kan worden gehouden
omdat wie zich in Nederland bevindt, zich te houden heeft aan de hier geldende
voorschriften en gebruiken. Principieel gezien is dat een terechte uitspraak,
maar voor wie zoekt naar een beter inzicht in de weging van culturele factoren
in de Nederlandse strafrechtspleging is een dergelijk argument een dooddoener.

In het formele strafrecht bestaan impliciete of expliciete verwachtingen
aangaande het gedrag van de verdachte die in culturele strafzaken problemen
kunnen veroorzaken.7 Zo bestaan veel misverstanden over al dan niet hardnek-
kig ontkennen door verdachten uit etnische minderheidsgroepen. Personen die
werkzaam zijn in de strafrechtspleging geven aan dat hun ervaring is dat dit
ontkennen stelselmatig gebeurt en veroorzaakt zou worden door culturele
verschillen. Wetenschappelijk onderzoek wijst echter uit dat het ontkennen
veeleer een teken is van calculerend en streetwise gedrag. Afgezien van het
ontkennen kan een probleem zijn dat bijvoorbeeld het tonen van weinig berouw
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ingegeven lijkt te zijn door niet-westerse cultuurpatronen: in geval van een
eerwraakzaak kan het tonen van berouw voor de verdachte vreemd zijn omdat
voor hem of haar het herstellen van de familie-eer een noodzakelijke kwestie is
die droevig is, als betreft het een noodlottig ongeval, maar waarvoor spijt een
verkeerde emotie is. Als de rechter zich van dergelijke achterliggende verkla-
ringen voor gedrag niet bewust is, kan aan de culturele component van een
strafzaak een strafverzwarende of gevaarzettende (geen berouw tonen betekent
een risico op recidive) betekenis worden verleend. In het materiele strafrecht is
in het voorgaande een zelfde gevaarzettende constructie aangetoond in een
strafzaak waarin de rechter in het gegeven dat de familie van de verdachte hem
had aangemoedigd zijn eer en die van de familie gewelddadig te herstellen, een
gevaar voor herhaling van dergelijk gedrag zag en onder andere vanwege die
omstandigheid een lange gevangenisstraf oplegde. Een dergelijke constructie
lijkt het tegenovergestelde van een cultureel verweer te impliceren, namelijk
een culturele afstraffing. Dat lijkt op gespannen voet te staan met het beginsel
van rechtsgelijkheid, omdat een dergelijke ‘afstraffing’ alleen kan gelden in cul-
turele strafzaken, voor verdachten afkomstig uit bepaalde etnische minderheids-
groepen. 

Naar mijn mening is het voor een rechter onmisbaar dat hij zich verdiept in
de verschillende culturele achtergronden waaruit verdachten kunnen voortko-
men.8 Het Studiecentrum voor de Rechterlijke Organisatie (SSR) biedt cursus-
sen aan om rechters te scholen in de rol van culturele achtergronden in het
(straf) recht, maar de cursussen kunnen vanwege tijdgebrek vaak niet diepgaand
zijn en zijn veelal gericht op de communicatieve aspecten van een multiculture-
le (straf)rechtspleging.9 Bovendien kunnen rechters vanwege het ‘zachte’
karakter van de (rechts)antropologie misschien eerder geneigd zijn te vertrou-
wen op hun eigen intuïtie en ervaringen en te gemakkelijk over de complexiteit
van culturele fenomenen en de doorwerking van culturele achtergronden in het
gedrag van een individu heen stappen. In dit verband kan het navolgenswaardi-
ge initiatief genoemd worden van het Britse Judicial Studies Board dat ten
behoeve van de rechterlijke macht een zogenaamd bench book heeft uitgegeven
waarin uitgebreide en praktische informatie is opgenomen over de verschillende
etnische minderheden die in Groot-Brittannië leven.10 In ons eigen land moet de
rechterlijke macht zich bewuster geworden van de toegenomen diversiteit in de
samenleving, zoals kan blijken uit het onderzoek van Böcker en De Groot-van
Leeuwen, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak.11

In dat onderzoek wordt de dringende aanbeveling gedaan dat de rechterlijke
macht een duidelijker weerspiegeling moet vormen van de samenleving om op
die manier ook een rolmodel te vormen voor minderheidsgroepen. Volgens de
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onderzoekers moet de rechterlijke macht zich actiever gaan opstellen in het
werven van potentiële kandidaten onder leden van etnische minderheidsgroe-
pen. Als de rechterlijke macht daarin slaagt, kunnen bovengenoemde impliciete
en expliciete verwachtingen en noties in het materiele en formele strafrecht
wellicht in de toekomst anders ingevuld gaan worden zodat ze een rechtvaardi-
ger afspiegeling vormen van de samenleving. 

9.4  Conclusie

In het Nederlandse strafrecht is ruimte voor het verwerken van culturele
achtergronden. Het materiele strafrecht biedt in de vorm van de strafuitsluitings-
gronden en de straftoemeting mogelijkheden voor de verdediging de culturele
achtergrond van de verdachte en het strafbare feit in strafverzachtende zin aan
de rechter te presenteren. In het formele strafrecht zijn hiertoe rechten voor de
verdediging opgenomen die moeten garanderen dat de raadsman en de verdach-
te met dezelfde processuele wapenen behept zijn als het openbaar ministerie.
Deze omstandigheden zijn voor een verdachte afkomstig uit een etnische
minderheidsgroep niet anders dan voor een autochtoon ‘Hollandse’ verdachte.
Oppervlakkig gezien lijkt hiermee de kous af, maar in de voorgaande hoofd-
stukken is duidelijk geworden dat onder het oppervlak van een strafrechtsple-
ging die streeft naar gelijkheid en rechtszekerheid obstakels schuilen. 

In dit onderzoek is om die reden uitgegaan van een specifieke invulling van
het beginsel van effectieve verdediging: het uit internationale mensenrechten-
verdragen voortvloeiende uitgangspunt dat de verdachte in de gelegenheid moet
worden gesteld om de uitkomst van zijn strafproces daadwerkelijk te beïnvloe-
den. Op de overheid rust de taak te garanderen dat de verdachte instrumenten in
handen heeft om de verdachte een dergelijke procespositie te verlenen, in
overeenstemming met het eveneens fundamentele principe van equality of arms.
In navolging van Peters en ’t Hart is in dit onderzoek uitgegaan van een
strafproces waarin de verdachte in staat wordt gesteld zijn versie van het
gebeuren over het voetlicht te krijgen.12 In dit onderzoek is getracht duidelijk te
maken dat in culturele strafzaken obstakels kunnen opdoemen die deze positie
van de verdachte kunnen bedreigen. Die bedreiging is niet het gevolg van
moedwillige blindheid aan de kant van de rechter, het openbaar ministerie of de
raadsman, maar is ingegeven door tal van factoren. De positie van de verdedi-
ging in strafzaken is in algemene zin steeds meer aan beknotting onderhevig
geweest in de afgelopen jaren, ten gevolge van een grotere behoefte aan stroom-
lijning van de procedure en de toegenomen aard en omvang van de criminaliteit.
Steeds meer strafzaken moeten in minder tijd en met minder menskracht
afgedaan worden. In de piketfase is het voor advocaten vaak heel moeilijk goed
contact te maken met de verdachte, vanwege tijdgebrek, maar ook vanwege de
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omstandigheid dat verdachten die afkomstig zijn uit een etnische minderheids-
groep wantrouwen kunnen koesteren tegen de Nederlandse strafrechtspleging
en haar organen, inclusief de raadsman, omdat zij onvoldoende op de hoogte
zijn van het reilen en zeilen van dergelijke overheidsinstituties. Daarbij komt
dan vaak nog een taalprobleem dat als gevolg kan hebben dat de raadsman maar
heel moeizaam met zijn cliënt kan communiceren en zich voorbereiden op de
strafzaak. Deze omstandigheden kunnen de procespositie van de verdachte in
gevaar brengen omdat hij onvoldoende in de gelegenheid is of wordt gesteld
zijn ‘verhaal’ over het voetlicht te krijgen en zich begrepen te voelen.13 Het
strafrecht is waarschijnlijk het minst geschikte instrument om emancipatie van
gemarginaliseerde groepen te bewerkstelligen en het zou daarvoor ook niet
gebruikt moeten worden. Niet door middel van het opleggen van (extra) strenge
straffen om als waarschuwing te dienen voor een bepaalde etnische groep in de
samenleving en evenmin door strafvermindering te verbinden aan een niet
onderbouwde aanname dat de verdachte primitief of achterlijk is en om die
reden eigenlijk niet helemaal serieus genomen hoeft te worden.14 Het zoveel
mogelijk nastreven van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid en het daadwerke-
lijk respecteren van de verdachte als rechtssubject zijn uitgangspunten die de
strafrechtspleging zich in dit verband wél ten doel kan en ook zou moeten
stellen. 





Samenvatting

In dit onderzoek wordt beoogd inzicht te verkrijgen in het verschijnsel culturele
strafzaken en de manier waarop het Nederlandse strafrechtsysteem op dergelijke
strafzaken reageert. Als uitgangspunt is gekozen voor de positie van de verde-
diging in strafzaken. De centrale vraag die aan het onderzoek ten grondslag ligt,
luidt:

Op welke manieren wordt in het Nederlandse strafrecht ruimte gevonden voor
het verwerken van de culturele achtergrond van de verdachte?

Deze onderzoeksvraag valt uiteen in een aantal deelvragen, die achtereenvol-
gens in de verschillende hoofdstukken behandeld worden. Hoofdstuk 1 bevat de
aanleiding tot het onderzoek en de methodologische verantwoording. Ook
worden in dat hoofdstuk veel gebruikte termen als ‘cultuur delict’, ‘culturele
strafzaak’ en ‘culturele achtergrond’ gedefinieerd. Voor dit onderzoek is naast
het bestuderen van de relevante literatuur en jurisprudentie uit binnen- en
buitenland ook empirisch materiaal verzameld. Er is een groot aantal strafzit-
tingen bijgewoond, er is een onderzoeksstage van zes weken in een advocaten-
kantoor uitgevoerd en er zijn negenenzestig advocaten geïnterviewd.

Hoofdstuk 2 bouwt voort op het inleidende eerste hoofdstuk door een
overzicht te geven van een vijftal antropologische fenomenen, die met de komst
van migranten hun intrede hebben gedaan in de Nederlandse samenleving. Deze
‘uitheemse’ gewoonten en tradities zijn soms gewelddadig van aard en kunnen
leiden tot een confrontatie met het Nederlandse (straf)recht. De vijf fenomenen
die worden beschreven zijn achtereenvolgens de noties van eer en schaamte en
daarbij behorende fenomenen van schaking, eer- en bloedwraak. Daarna komen
winti en voodoo aan de orde, twee vormen van levensbeschouwing die vaak als
synoniemen worden gebruikt, maar die twee verschillende dingen inhouden.
Ten derde wordt aandacht besteed aan het verschijnsel meisjes- of vrouwenbe-
snijdenis. Deze voornamelijk Oost-Afrikaanse traditie is bekend geraakt door de
komst van Somalische en Eritrese vluchtelingen naar West-Europa en Neder-
land. Hoewel in de huidige Nederlandse strafrechtspleging zich nog nooit een
geval van vrouwenbesnijdenis heeft voorgedaan, is het zeer aannemelijk dat het
gebruik wel bij vluchtelingen bestaat. Er is om verschillende redenen gekozen
voor deze vijf verschijnselen. In de eerste plaats omdat dit de tradities zijn die
in de migrantengroepen in Nederland leven en in de jurisprudentie en literatuur
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terugkomen. In de tweede plaats zijn de delicten die hun oorsprong hebben in
deze verschijnselen vaak ernstig van aard en acht het openbaar ministerie het
om die reden opportuun vervolging in te stellen. In de derde plaats trekken
culturele delicten over het algemeen veel aandacht in het nieuws en kunnen ze
leiden tot politieke en juridische discussie. Dit gaat vooral op voor meisjesbe-
snijdenis, waarnaar de overheid in 2005 onderzoek heeft laten uitvoeren. In
hoofdstuk 2 is daarom ook aandacht besteed aan de vraag of het strafrecht een
plaats zou moeten krijgen in overheidsbeleid ter voorkoming van meisjesbesnij-
denis. Voor zover van belang is in het hoofdstuk ruimte vrijgemaakt voor de
vraag in hoeverre de bedoelde culturele gebruiken hebben geleid tot verande-
ring in wetgeving en beleid, bijvoorbeeld in de vorm van voorstellen voor
specifieke strafbaarstelling van bepaalde culturele delicten.

In hoofdstuk 3 wordt uiteengezet waarom het begrip ‘culturele strafzaak’
voor dit onderzoek een bruikbaarder term is dan het veel gehanteerde begrip
‘cultureel delict’. Een cultureel delict wordt gedefinieerd als: ‘een strafbaar feit,
vaak ernstig van aard, uit de categorie van de levensdelicten of het relationele
geweld, welk feit in de groep van waaruit de verdachte afkomstig is meestal
eveneens strafbaar is, maar in bepaalde omstandigheden minder ontoelaatbaar
wordt geacht’. Uitgangspunt in dit onderzoek is dat het culturele aspect van een
strafzaak niet ‘zomaar’ aanwezig is, maar in de loop van de behandeling van de
zaak geconstrueerd wordt. Het culturele aspect kan benadrukt worden, of juist
gerelativeerd. Dit kan door de verschillende bij de behandeling van de zaak
betrokken actoren gebeuren. In dit hoofdstuk wordt daarom eveneens de
theorievorming rond het cultuurbegrip behandeld. In de loop van de tijd is dit
begrip veranderd van cultuur als synoniem voor beschaving naar een cultuurbe-
grip dat veranderlijk en mondiaal is. In dit onderzoek is gekozen voor het open
laten van het cultuurbegrip. Aansluiting wordt echter gezocht bij een cultuurbe-
grip dat de beleving van de cliënt, die immers de eerst aangewezene is zijn of
haar eigen culturele achtergrond te duiden, op de voorgrond houdt. In de
interviews is voor een invulling van cultuur aansluiting gezocht bij de associa-
ties van de respondenten bij de term culturele achtergrond. Die associaties
hebben veelal betrekking op overtuiging, normen en waarden en religie. De
voorbeelden die advocaten geven van culturele strafzaken, komen sterk overeen
met de definitie van een cultureel delict: veelal gaat het om zaken die worden
gekenmerkt door relationeel geweld dat is ingegeven door sterke morele
overtuigingen. Kenmerkend is daarbij dat dergelijk geweld betreurd wordt (als
betrof het een noodlottig ongeval) maar tegelijkertijd als onvermijdelijk wordt
beschouwd. 

In hoofdstuk 4 wordt het beginsel van effectieve verdediging behandeld. Dit
beginsel houdt in dat de verdachte in de gelegenheid wordt gesteld daadwerke-
lijk te participeren in de procedure en zodoende invloed te kunnen uitoefenen
op de uitkomst van zijn strafzaak. Het idee van effectieve verdediging sluit aan
bij de grote vrijheid die de verdediging in strafzaken van oudsher toekomt. De
positie van de verdachte daarin is die van rechtssubject die zelfstandig de loop
en de uitkomst van zijn proces kan bepalen. Uitgangspunt in dit hoofdstuk is de
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hypothese dat een culturele strafzaak voor de verdediging bijzondere uitdagin-
gen kan meebrengen. In een dergelijke zaak kan sprake zijn van een verdachte
die om allerlei redenen (taalbarrière, onbekendheid met de Nederlandse jus-
titiële organen, indrukken vanuit het land van herkomst, gevoelens van sociale
achterstelling of uitsluiting) zijn (vrijheids)recht op een eerlijk proces minder
volledig kan uitoefenen dan een verdachte in een niet-culturele strafzaak,
waardoor hij in mindere mate de gelegenheid heeft de procesnormen te bewa-
ken en tegen willekeur op te komen. 

In hoofdstuk 5 komen de Amerikaanse figuur van de ‘cultural defense’ en
de Nederlandse tegenhanger ‘cultureel verweer’ aan de orde. Voor een vergelij-
king met het Amerikaanse strafrecht is gekozen omdat de cultural defense
vooral in de Amerikaanse relevante literatuur besproken wordt. De hoofdvraag
van dit hoofdstuk is: wat houdt de figuur ‘cultural defense’ in en welke argu-
menten voor en tegen zijn rond deze figuur geformuleerd? Van belang is dat
voordat de Nederlandse juridische situatie rond culturele strafzaken wordt
weergegeven, aansluiting wordt gezocht bij de Amerikaanse situatie. Hier heeft
zich in de afgelopen twee decennia een discussie ontwikkeld rond de ‘cultural
defense’. In die discussie, die vooral door academici wordt gevoerd, zijn
argumenten voor en tegen het in formele zin accepteren van een dergelijk
verweer geformuleerd. In Nederland is een vergelijkbare discussie op gang
gekomen die sinds een jaar of tien gevoerd wordt, nadat zich een aantal
geruchtmakende culturele strafzaken had voorgedaan. Veel van de in de
Amerikaanse situatie aangedragen argumenten worden ook in de Nederlandse
discussie opgevoerd. Een cultureel verweer bestaat officieel niet als aparte
doctrine, noch in de Verenigde Staten, noch in Nederland. Er is in de Verenigde
Staten wel discussie over de vraag of een dergelijk verweer formeel (in de zin
van ‘geformuleerd’, opgenomen in de juridische doctrine) zou moeten worden
opgenomen in de strafwetgeving. In de praktijk worden immers wel degelijk
‘culturele verweren’ gevoerd, waarbij door de verdachte wordt aangevoerd dat
zijn culturele achtergrond reden geeft voor strafuitsluiting of strafvermindering.
Zulk verweer kan stoelen op twee gronden: de verdachte verblijft te kort in het
gastland om op de hoogte te zijn van de geldende wettelijke regels en voor-
schriften (cognitief cultureel verweer), óf de verdachte was zich wél bewust van
het misdadige van zijn gedrag, maar bevond zich in een zodanig stressvolle
situatie, veroorzaakt door zijn culturele achtergrond, dat hij niet anders kon dan
handelen zoals hij deed (non-volitief of ‘wilsgebrekkig’ cultureel verweer). 

De argumenten vóór het aanvaarden van een formeel, dus apart, cultureel
verweer, zijn vooral gebaseerd op het beginsel van individuele gerechtigheid:
de op te leggen straf moet zoveel mogelijk aansluiten bij de persoon van de
verdachte en zijn of individuele levensomstandigheden. Een tweede belangrijke
drijfveer voor het ontwerpen van een formeel cultureel verweer is het in de
uitvoering van overheidsbeleid streven naar een multiculturele samenleving,
welk streven ook in het (straf)rechtssysteem tot uitdrukking zou moeten komen.
De argumenten tegen het aanvaarden van een formeel cultureel verweer zijn
voor een belangrijk gedeelte terug te voeren op de internationale fundamentele
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mensenrechten, in het bijzonder op het recht op leven en het recht op integriteit
van het lichaam. Daarnaast zijn er argumenten van juridische aard, die vooral
doelen op een gebrek aan afschrikwekkende werking en persoonlijke verant-
woordelijkheid als een cultureel verweer zal worden geïmplementeerd. Antro-
pologen voeren als kritiek aan dat met een cultureel verweer een onjuist gebruik
wordt gemaakt van de term ‘cultuur’ en willen zich niet vereenzelvigen met een
situatie waarin geweld (bijvoorbeeld tegen vrouwen en kinderen) op basis van
cultuur wordt toegestaan. Naast de argumenten voor en tegen, komt ook een
aantal ‘tussenwegen’ aan de orde, waarin geprobeerd wordt de impasse tussen
voor- en tegenstanders te overbruggen. Van die zogenaamde ‘middenwegen’ is
het ‘gedeeltelijke’ of ‘informele’ cultureel verweer het meest populair, omdat
gebruik wordt gemaakt van bestaande strafrechtelijke verweren en het vaststel-
len van de schuld van de verdachte intact blijft. Via deze middenweg kan de
verdachte ervoor kiezen culturele informatie te introduceren als bewijs van zijn
of haar gemoedstoestand ten tijde van het begaan van het delict. Deze oplos-
sing, hoewel zeker ook voor kritiek vatbaar, sluit het meest aan bij de huidige
praktijk in de rechtszaal. 

Hoofdstuk 6 behandelt de eerste deelvraag van de drie die gaan over de
Nederlandse rechtspositieve situatie met betrekking tot culturele strafzaken. Die
vraag luidt: hoe wordt de aan de culturele achtergrond van de verdachte vorm
gegeven op het niveau van de bewijs- en de kwalificatieverweren? Voor het
beantwoorden van deze vraag wordt geput uit relevante jurisprudentie, literatuur
en wetgeving en de antwoorden van de respondenten op de vragen in de
interviews. De verweren die door de verdediging ter terechtzitting kunnen
worden gevoerd, hangen samen met de vragen die de rechter te beantwoorden
heeft volgens artikel 348/350 Sv. Aan de hand van relevante literatuur en
jurisprudentie wordt uitgelegd wat bewijs- en kwalificatieverweren inhouden.
Voorbeelden komen aan de orde van culturele strafzaken waarin de verdediging
een bewijsverweer voerde zonder gebruik te maken van de overduidelijke
aanwezigheid van culturele factoren in het motief van de verdachte(n) en de
toedracht van het strafbare feit. Vervolgens worden verschillende strafzaken
behandeld waarin de verdediging juist vanwege de culturele achtergrond van de
strafzaak een beroep deed op een bewijs- of kwalificatieverweer. Tenslotte
wordt aan de hand van een vermeende eerwraakkwestie in een Afghaans gezin
kritisch gekeken naar de huidige jurisprudentie rond de deelnemingsvorm
medeplegen. In de betreffende strafzaak werd een vrouwelijk familielid
vervolgd en veroordeeld wegens medeplegen, hoewel de verdediging tot in
cassatie aanvoerde dat zij vanwege haar ondergeschikte positie niet vrijelijk
haar wil kon bepalen en daarmee niet over het vereiste opzet beschikte. 

De tweede juridische deelvraag komt aan de orde in hoofdstuk 7, namelijk:
op welke manieren kunnen culturele achtergronden worden verwerkt in de
bestaande Nederlandse strafuitsluitingsgronden? Zijn er voorbeelden te vinden
van strafzaken waarin de verdediging deze strategie kiest en hoe wordt er door
de rechter op dergelijke verweren gereageerd? Evenals in het vorige hoofdstuk
wordt aansluiting gezocht bij de relevante wetgeving, jurisprudentie en litera-
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tuur en dienen de antwoorden van de respondenten op de interviewvragen als
illustratie. Culturele achtergronden worden, vaker dan op het niveau van bewijs
en kwalificatie, aangevoerd op het niveau van de strafuitsluitingsgronden. In de
strafzaak volgend op de ‘bloedwraak te Zevenaar’ werd door de verdachten een
succesvol beroep gedaan op noodweer. Het Arnhemse hof oordeelde dat de
verdachten in een zo grote angst van een jarenlange bloedvete hadden geleefd,
dat het feit dat zij op de rivaliserende familie geschoten hadden (met twee
dodelijke slachtoffers als gevolg) vanwege een geldig beroep op noodweer
gerechtvaardigd was. Over deze uitspraak kan gediscussieerd worden als de
vereisten die aan een geslaagd beroep op noodweer worden gesteld, geanaly-
seerd worden: was hier wel sprake van een onmiddellijke, wederrechtelijke
aanranding en is het geweld dat door de verdachten gebruikt werd, wel proporti-
oneel? Hadden ze niet eerst moeten kiezen voor andere middelen om de
dreigende bloedwraak af te wenden? Eventueel had door de verdediging nog
gekozen kunnen worden voor de schulduitsluitingsgrond noodweerexces, maar
dat is in deze zaak niet gebeurd. De uitspraak van het hof Arnhem is opmerke-
lijk, omdat een beroep op noodweer slechts zeer zelden wordt geaccepteerd
door de rechter. Bovendien stelt het hof zich in zijn arrest uitgesproken tegen
het verschijnsel bloedwraak op en het geweld waarmee dat verschijnsel gepaard
kan gaan. Toch worden ondanks die scherpe afkeuring door het hof de verdach-
ten ontslagen van alle rechtsvervolging. De schulduitsluitingsgrond psychische
overmacht wordt van alle verdedigingsmogelijkheden het meest gebruikt in
culturele strafzaken. Omdat deze strafuitsluitingsgrond zo ruim omschreven is,
biedt hij de verdediging mogelijkheden de rol van de culturele achtergrond
uiteen te zetten, zonder dat ‘cultuur’ als zodanig als een excuus wordt gebruikt.
Vooral in strafzaken waarin sprake is van grote sociale controle van de verdach-
te vanuit diens familie of gemeenschap, kan een beroep op psychische over-
macht opportuun zijn. In de meeste psychische overmachtgevallen is de rechter
ervan overtuigd dat er sprake is van druk die op de verdachte is uitgeoefend. Hij
acht die druk echter niet zó groot dat de verdachte geen andere mogelijkheden
open stonden dan het delict te plegen. In de strafmaat houdt de rechter vervol-
gens wél rekening met die druk, door een minder zware straf op te leggen dan
door het openbaar ministerie was geëist.

Ook de schulduitsluitingsgrond ontoerekenbaarheid kan in een culturele
strafzaak aangevoerd worden. Van belang voor een geslaagd beroep op deze
schulduitsluitingsgrond is dat de verdachte ten tijde van het begaan van het
delict leed aan een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de
geestvermogens. Met het oog op culturele strafzaken geldt hierbij dat bepaalde
psychiatrische aandoeningen in het ene land anders gekwalificeerd worden dan
in het andere land en dat bovendien sommige geestesziekten cultuurspecifiek
zijn, dat wil zeggen dat ze in de ene samenleving wél, maar in de andere niet
voorkomen. Voor de strafrechtadvocaat kan kennis van transculturele psychia-
trie en psychologie een pre zijn, omdat een cliënt die op het oog bijvoorbeeld
psychotisch gedrag vertoont en om die reden volledig of deels ontoerekenbaar
geacht wordt en tbs opgelegd krijgt, bij nader inzien misschien met inachtne-
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ming van de culturele achtergrond op een andere manier geholpen kan worden.
In het achtste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de resterende mogelijk-

heden voor de verdediging om de culturele achtergrond van de verdachte of de
strafzaak in het proces te introduceren. Culturele achtergronden kunnen,
behalve in de vorm van een bewijs- of kwalificatieverweer of een strafuitslui-
tingsgrond, ook worden aangevoerd in het kader van een gewetensbezwaar of
als strafverzachtende ‘persoonlijke omstandigheden van de verdachte’. De
persoonlijke omstandigheden betreffen een ruime categorie van factoren die de
rechter meeweegt in het bepalen van de straf van de verdachte en advocaten
maken van deze categorie veelvuldig gebruik om de achtergrond van de
strafbare gedraging te schetsen. Ook de culturele achtergrond kan bij de per-
soonlijke omstandigheden aan de orde komen, een strategie die zowel door
advocaten als in de literatuur wordt geopperd. Culturele achtergronden hebben
gemeenschappelijk met gewetensbezwaren dat er sprake is van een overtuiging
bij de verdachte. Anders dan bij een beroep op bijvoorbeeld psychische
overmacht of ontoerekenbaarheid is de wilsvrijheid van een verdachte die een
beroep doet op een gewetensbezwaar juist níet aangetast. Er zijn veel strafzaken
bekend waarin de verdachte een beroep deed op zijn levensovertuiging of zijn
godsdienst. In dit hoofdstuk wordt onderzocht of ook culturele achtergronden
een reden kunnen vormen voor een beroep op een gewetensbezwaar. Voor de
rechter geldt dat hij een beroep op een gewetensbezwaar nooit lichtvaardig
terzijde mag schuiven. Als hij een dergelijk beroep verwerpt, zal hij dat
gemotiveerd moeten doen, met andere woorden, hij zal zich dienen te verdiepen
in het door de bezwaarde aangevoerde. Zonodig kan de rechter zich hiertoe
door een deskundige doen bijstaan, maar hij mag nooit inhoudelijk oordelen
over de waarde van het gewetensbezwaar.

Ook culturele achtergronden kunnen in de vorm van een gewetensbezwaar
worden gepresenteerd. De relevante jurisprudentie en literatuur wijzen echter
uit dat de kans van slagen van een beroep op een gewetensbezwaar erg klein is.
Voor de meeste, bekende, gewetensbezwaren (zoals tegen een verplichte
verzekering of tegen de militaire dienstplicht) heeft de wetgever een onthef-
fingsregeling ontworpen, waarop de gewetensbezwaarde een beroep kan doen.
Als er een ontheffingsregeling voorhanden is, is er geen beroep meer mogelijk
op de aanwezigheid van een gewetensbezwaar. Is er geen ontheffingsregeling,
dan maakt de gewetensbezwaarde alleen een kans op het slagen van zijn beroep
als hij vreedzaam te werk is gegaan, zich voldoende heeft ingespannen een
oplossing voor de ontstane conflictsituatie te vinden, waarin hij bovendien
buiten schuld is terechtgekomen, en het bedreigde belang niet ernstig is. In de
meeste culturele strafzaken zal gezien deze vereisten een beroep op een
gewetensbezwaar niet snel gehonoreerd worden, omdat deze zaken vaak een
gewelddadig karakter hebben waarbij bijvoorbeeld gevaar voor mensenlevens
is ontstaan. 

Het laatste hoofdstuk geeft het antwoord op de centrale onderzoeksvraag en
bediscussieert een aantal van de belangrijkste onderzoeksresultaten in het licht
van het beginsel van rechtszekerheid. Een van de meest opvallende bevindingen
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in het onderzoek is het gegeven dat in culturele strafzaken voor de verdediging
vaak onduidelijk blijft hoe de culturele achtergrond van de verdachte zal uit-
werken in de beoordeling van het strafbare feit. Die onzekerheid kan de ver-
dediging ertoe brengen de culturele achtergrond van de strafzaak op de achter-
grond te houden, ook al zou dat tegen het belang van de verdachte in kunnen
gaan. 

Een tweede belangrijke conclusie is dat het Nederlandse strafrecht sterk
gekleurd is door Nederlandse, of westerse, normen en waarden. Dat is onvermij-
delijk, maar in het geval van een culturele strafzaak kan dat leiden tot verwijten
aan de verdachte die heroverweging zouden verdienen. Een voorbeeld is het
grote belang dat aan het tonen van spijt wordt gehecht, terwijl een verdachte
met een andere culturele achtergrond daarvan een andere overtuiging kan
hebben. Een ander voorbeeld is de juridische deelnemingsvorm medeplegen die
wellicht niet onverkort op verdachten uit een etnische minderheidsgroep van
toepassing is omdat de beslissingsmacht in (groot)families niet hetzelfde hoeft
te zijn als in de Nederlandse situatie. Een derde voorbeeld hangt samen met de
in het Nederlandse strafrecht veel gehanteerde criteriumfiguur in het kader van
een beroep op een strafuitsluitingsgrond. Die figuur zou aangepast kunnen
worden aan een samenleving die gevormd wordt door mensen die hun identiteit
in toenemende mate baseren op verschillende culturele oriëntaties. In dat
verband is het aanbevelingswaardig dat de Nederlandse strafrechtspleging die
samenleving meer zou weerspiegelen. In de balie is daarvan steeds meer sprake,
de rechterlijke macht blijft daarbij nog achter.

Het nastreven van meer rechtszekerheid en het cultureel sensitief maken
van de Nederlandse strafrechtspleging wat betreft terminologie, bewustzijn en
personele samenstelling doet recht aan het uitgangspunt dat de verdachte
rechtssubject is die in de gelegenheid moet worden gesteld zijn eigen verhaal
over het voetlicht te brengen. Het beginsel van effectieve verdediging vereist
dat de verdachte in de gelegenheid moet worden gesteld daadwerkelijk invloed
uit te oefenen op de uitkomst van zijn strafzaak. Dat kan alleen als hij daarbij
niet hoeft te vrezen voor onnodige rechtsongelijkheid of rechtsonzekerheid. 





Summary

This research aims to gain an insight into the phenomenon of ‘cultural criminal
cases’ and the way in which the Dutch administration of justice responds to
these cases. In choosing the defence lawyer’s position in criminal law as a point
of departure, the central question posed by the research is the following:

In which ways does Dutch criminal law provide room for the defendant’s
cultural background to be taken into consideration?

This research question is divided into a number of sub-questions that are
successively dealt with in the eight chapters of this book. Chapter 1 contains the
research context, its scientific and social relevance and its methodological
justification. The first chapter also provides definitions of often used terms such
as ‘cultural offence’ or ‘cultural delict’, ‘cultural criminal law case’ and
‘cultural background’. Besides a study of the relevant domestic and foreign
literature and the case law, for this research empirical data was gathered: a
considerable number of court sessions were attended, a six-week traineeship
was carried out at a prominent law firm and 69 lawyers were interviewed. 

The second chapter elaborates on the first introductory chapter by providing
an overview of a set of five anthropological phenomena that appeared in Dutch
society with the arrival of migrants, roughly around the 1970s. These
‘indigenous’ customs and traditions sometimes have a violent nature and can
lead to a confrontation with Dutch (criminal) law. The five phenomena that are
discussed are respectively: the notions of honour and shame and the related
phenomena of elopement and honour-related violence or blood feuds.
Thereafter, winti and voodoo are discussed, two examples of the philosophy of
life that are often used as synonyms, but contain two quite different matters.
Thirdly, attention is paid to the phenomenon of female circumcision, or genital
mutilation as it is sometimes known. This mainly East African tradition has
become known with the arrival of refugees from Somalia and Eritrea in Western
Europe and the Netherlands. Although in the Dutch administration of justice
there has never been an incident of female circumcision, it is very likely that the
custom exists amongst refugees. There are various reasons to explain the choice
for the abovementioned five phenomena. Firstly, these are ethnic traditions that
occur within the groups of migrants in the Netherlands and that are discussed in
the case law and literature. Secondly, the offences that result from these
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phenomena are often of a serious nature and, for that reason, lead to
prosecution. In the third place, cultural offences generally generate a great deal
of attention in the news media and can lead to political and legal discussions.
This is especially the case with female circumcision, which was investigated by
the Dutch government in 2005. That is the reason why in chapter 2 attention has
been paid to the following question: to what extent have the discussed cultural
customs led to a change in legislation and policy, for example by means of the
specific criminalisation of certain cultural offences? 

In chapter 3 it is explained why in this research the term ‘cultural criminal
law case’ is used, rather than the often heard term ‘cultural offence’. A cultural
offence is defined as: ‘a criminal act, often of a serious nature, within the
category of life offences or relational violence, which is generally liable to
punishment according to the social group to which the offender belongs, but is
considered to be admissible in certain circumstances’. The starting point in this
research is the assumption that the cultural aspect in a criminal law case is built
up in the course of the trial and is never instantly simultaneous. The cultural
component in a case can be emphasised, or rather mitigated, by any of the
parties concerned. For that reason, chapter 3 discusses the development of
theories surrounding the concept of ‘culture’. Over the years, this concept has
changed from ‘culture’ being synonymous with ‘civilization’ to a concept that
is changeable and worldwide. In this research, a so-called ‘open’ concept of
culture is used. This means that in defining ‘culture’, a connection is sought in
the defendant’s experience which is the main agent to indicate and to present
his or her cultural background. In the interviews, the definition of culture and
cultural background has been presented by the respondents’ association with
this term. Their experiences were usually with criminal cases in which the
defendant demonstrated a strong conviction either based on religion or on the
philosophy of life and moral beliefs. When asked for real-life examples, the
lawyers talked about cultural criminal cases in a way that was strikingly in line
with the abovementioned definition of cultural offences. Most cases are
characterised by relational violence, prompted by strong moral beliefs. Typical
of these cases is that the violence used is very much regrettable (in a way
similar to a tragic accident, for example), but at the same time is seen as being
inevitable. 

Chapter 4 is the stepping-stone between the anthropological and the legal
part of the research, more specifically dealing with the defence’s position in
criminal law. In this chapter, the principle of an adequate defence is discussed.
This principle, which has developed alongside the European Court of Human
Rights case law on article 6 of the European Convention on Human Rights (fair
trial), implies that the defendant should be given adequate time and facilities in
order to be able to actively participate in the procedure and to influence the
outcome of his case. The idea of an adequate defence fits in with the great deal
of freedom that is traditionally rendered to the defence in criminal cases. The
defendant himself is, according to the notion by Peters, the rechtssubject
(literally, the ‘person holding legal rights’) who is able to autonomously
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determine the course and outcome of his case. The point of departure in chapter
4 is the hypothesis that a cultural criminal case might bring along specific
challenges for the defence. In such a case, the defendant might be in a position
in which he is not completely able to execute his right to a fair trial, eventually
leading to the point where he is ill-equipped to control process norms and to
stand up to arbitrariness. Factors leading to such injustice that have been dis-
cussed in relevant literature and were presented by lawyers in this research are:
language problems, the ignorance of the Dutch administration of justice and its
organs, experiences in the home country and feelings of social discrimination or
exclusion. 

In chapter 5, the American notion of cultural defence and its Dutch counter-
part ‘cultureel verweer’ are discussed. The reason for a comparison with
American criminal law is that the discussion on cultural defence is paramount
in American legal literature. The chapter’s central question is the following:
what is this phenomenon of cultural defence, and which arguments for and
against have been formulated around it? Important is that prior to discussing the
Dutch legal situation concerning cultural criminal cases, the American situation
is studied, for it is in the USA that in the last two decades the discussion
surrounding the cultural defence has been vivid. In this discussion, indulged in
by mainly academics, arguments for and against formally accepting such a
defence have been formulated. In the Netherlands, a similar discussion kicked
off some ten years ago, after a couple of controversial cultural criminal cases
came to light. Many of the arguments that are presented in the American
discussion have been introduced in the Dutch debate as well. 

A formal cultural defence does not exist, not in the USA, or in the
Netherlands. However, in the USA there has been a debate in the legal doctrine
concerning the question of whether such a defence should be formally
incorporated. One argument for doing so is that, in practice, cultural defences
are being raised in criminal cases in which the defendant claims that his cultural
background provides a reason for a mitigated sentence or an absolute discharge.
Theoretically, such a claim is divided into two forms. The first is that the
defendant has lived in the host country for only a short period of time and has
not yet been fully informed about the regulations and laws in force (cognitive
cultural defence). The second manifestation of the cultural defence is that the
defendant was in fact aware of the criminality of his act, but was placed in such
a stressful situation caused by his cultural background that he could not act
otherwise (non-volatile cultural defence). 

The arguments in favour of accepting a formal, separate, cultural defence
are mainly based on the principle of individual justice: the sentence to be
imposed should, as far as possible, fit the defendant’s person and individual life
circumstances. A second important justification is so-called cultural sensitivity:
the execution of government policy should be aimed at a multicultural society,
an aim that should be expressed in the (criminal) law system as well. The
arguments against formally accepting a cultural defence can be mainly traced
back to international fundamental human rights, more specifically the right to
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life and the right to bodily integrity and exclusion from bodily harm. Besides
these arguments, there are also legal arguments mainly pointing to the lack of
deterrence and personal responsibility if a cultural defence will be made
possible. Anthropologists have criticised the cultural defence by stating that it
advocates an unjust use of the term ‘culture’ as it is a static and deterministic
concept. Besides this, anthropologists have proclaimed that they do not wish to
be identified with a situation in which violence (for example, against women
and children) is tolerated on the basis of culture. 

Besides the arguments for and against, a number of ‘middle courses’ are
discussed. These compromises try to overcome the deadlock between the
opponents and advocates of a cultural defence. Of all the compromises, the
‘partial’ or ‘informal’ cultural defence is the most favoured, because it makes
use of existing legal defences and justifications and leaves the assessment of
guilt untouched. By means of this middle course, the defendant can choose to
introduce cultural information as evidence of his or her state of mind at the
moment when the crime was committed. This solution, however prone to
criticism, fits best of the entire current situation in the courtroom. 

Chapter 6 deals with the first of three sub-questions on the Dutch legal
situation regarding cultural criminal cases. This sub-question is: how is the
defendant’s cultural background shaped at the level of legal evidence and
classification? To provide an answer to this question, relevant case law,
literature, legislation and the interview results are analysed. All the pleadings
which the defence can raise in court are connected to the questions which the
judge needs to answer according to articles 348 and 350 of the Dutch Code of
Criminal Procedure. On the basis of the relevant literature and case law it is
explained what evidence and classification pleadings are. After this, examples
of cultural criminal cases are discussed in which the defence raised an evidence
plea without using the overly clear presence of cultural factors in the
defendant’s motive or facts of the case. Consequently, various criminal cases
are discussed in which the defence raised an evidence plea precisely because of
the cultural background of the case. The third part of the chapter critically
discusses an alleged honour-related violence case within an Afghan family. In
that case, a female family member was convicted of complicity in a murder,
although the defence had claimed until the final instance that the woman, as a
consequence of her subservient position, could not determine her own free will
and therefore did not possess the necessary mens rea. 

The second legal sub-question is dealt with in chapter 7: in which ways can
cultural backgrounds be embodied within the existing Dutch justifications and
defences? Can examples be found of criminal cases in which the defence opted
for this strategy and how did the judge respond to these defences? Similar to
chapter 6, in this chapter relevant legislation, case law and literature are
analysed. The interview results serve as an illustration of these theoretical
findings. Cultural factors are adduced, more often than at the level of evidence
and classification, at the level of defences and justifications. In the criminal case
that followed the so-called ‘blood feud in Zevenaar’ the Kurdish defendants
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successfully raised a self-defence claim. The Court of Appeal of Arnhem
reasoned that the defendants had lived under such great fear because of the
prolonged blood feud that the fact that they had used deadly force against the
rival family was justified because of self-defence. This judgement is remarkable
because a self-defence claim is rarely successful. It can also be critically
reviewed if the appropriate requirements for self-defence are taken into
consideration. Furthermore, as becomes clear from the judgement, the court was
very much opposed to the phenomenon of blood feuds and the violence
involved. Yet, the defendants were acquitted. 

Of all the legal possibilities for the defence, duress (‘psychische
overmacht’) is the most often used strategy in cultural criminal cases. Because
of the fact that this defence is broadly defined, it provides possibilities to
explain the influence of the case’s cultural background, without claiming that
‘culture’ as such should be raised as a justification. Especially in criminal cases
in which the defendant suffers from extreme social pressure placed upon him by
his family or community members, claiming duress can be appropriate. In most
duress cases, the judge is convinced that pressure was exerted on the defendant.
However, in his opinion, this pressure was not so strong as to exclude the
defendant from possibilities other than committing the offence. But, of course,
the judge can always express his opinion by making the sentence fit the
circumstances of the case and taking the degree of duress into account when
deciding to impose a lesser sentence than that demanded by the prosecutor. 

In the same manner, an insanity plea (‘ontoerekenbaarheid’) can be raised
in a cultural criminal case. Important for a successful defence in this respect is
that the defendant, at the time of committing the act, was suffering from a
pathological illness or diminished mental capabilities. Regarding cultural
criminal cases it should be realised that certain psychiatric defects can be
classified differently from one country to another. Furthermore, some mental
illnesses are culturally specific, which means that they can occur in one society,
but not in another. For criminal lawyers, knowledge of cross-cultural psychiatry
and psychology can be of advantage. A defendant who appears to be, for
example, psychotic and for that reason is considered to be suffering from an
unsound mind can be sentenced to be detained under a compulsory hospital
order, whereas he might receive more adequate treatment if his cultural
background is taken into account. 

Chapter 8 discusses the remaining possibilities for the defence to introduce
the defendant’s cultural background in the criminal trial. Cultural backgrounds
can, besides being raised as a plea based on defective evidence, the lack of
classification or one of the often used defences or justifications, be argued as a
justification within the framework of a conscientious objection or by means of
mitigating circumstances. These mitigating circumstances concern the
defendant’s personal situation that can comprise a broad category of factors
which the judge can take into account in determining the defendant’s sentence.
Lawyers often use this category to sketch the background of the offence in
question. Cultural background can be part of these personal circumstances, a
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strategy which has been suggested by both lawyers and the relevant literature.
With the concept of cultural background, conscientious objections have in

common that they are characterised by the defendant having a certain
conviction. If the defendant raises conscientious objections, he will claim that
his ability to control his free will was not in fact impaired, as opposed to the
situation in which the defendant raises a defence based on, for example, duress
or legal insanity. In chapter 8 the question is analysed whether cultural
background can serve as a basis for conscientious objections. As far as the
judge is concerned, he can never rashly push aside a conscientious objection
claim. If he dismisses such a claim, he has to provide adequate grounds. In other
words, he has to fully consider that claim. If necessary, he can be assisted by a
forensic expert, but he may never make remarks with respect to the content of
the objection. Cultural backgrounds can be presented in the shape of a
conscientious objection. However, the relevant case law and literature point out
that the success rate of such a claim is only slight. For the objections that are
well known and fairly widespread, such as those against compulsory insurance
and military service, the legislator has designed a legal exemption. If such an
exemption exists, no claim based on conscientious objections will accordingly
exist. If there is no such exemption, the defendant may only succeed if he has
acted in a non-violent manner, has made sufficient efforts to search for a
solution in the conflict situation in which he has become involved through no
fault of his own, and the interest involved is not of a serious nature. 

Most cultural criminal cases do not comply with these requirements,
because of the mere fact that these cases are often of a violent nature and have
led to threats against human lives.

The last chapter answers the main research question and discusses the most
important research results in the light of the principle of legal security. One of
the most striking findings is the fact that in cultural criminal cases it often
remains very unclear to the defence whether and how the cultural factor will
effect the eventual judgement. This insecurity can lead the defence to the
situation where no mention is made of the case’s cultural background, even if
this is against the client’s interest. 

A second important conclusion is that Dutch criminal law is very much
biased in favour of Dutch, or Western, norms and values. This is inevitable, but
in the case of a cultural criminal case this may lead to the fact that the defendant
makes legal reproaches that might require review. An example is the great
importance attached to the specific ways in which feelings of remorse and regret
should be shown, although a defendant from an ethnic minority group might not
understand this or hold different opinion. Another example is the way in which
legal terms are defined, which might mirror quite biased assumptions as well.
As discussed above, the term ‘complicity’ might not be completely applicable
to defendants from ethnic minority groups, especially women, because they
might lack the necessary mens rea. Furthermore, the often used
‘criteriumfiguur’ or ‘reasonable person’ test in criminal law might be adapted
to a society that is shaped by people who increasingly base their identities on
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various cultural orientations. In that context, it is recommendable that the Dutch
criminal justice administration should reflect Dutch society more equally. The
Dutch Bar is already much more ethnically diverse than it was ten years ago and
the lawyers in this research do praise the positive effects of this development.
The Dutch bench, however, could be improved concerning this matter, and it is
already trying to do so. 

This research was not meant to deduce easily written conclusions or
recommendations. Many of the facts of the criminal cases discussed in this book
are abhorrent and deserve appropriate punishment. Culture should never be an
easy universal remedy to escape criminal liability and neither should judges be
misled into believing so. The main point that has been put forward with this
research is that striving for increased legal security and trying to shape the
Dutch administration of justice in a culturally sensitive way with regard to
terminology, general awareness and staff recruitment, does justice to the
principle that the defendant is a rechtssubject and should be able to put across
his or her side of the case. The principle of adequate defence requires that the
defendant is able to autonomously determine the course and outcome of his
case. This can only be realised if the defendant and his counsel do not have to
fear unjustified legal inequality or insecurity. 
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Bijlage 1

Interview vragenlijst

1 Geboortejaar
2 Hoe lang al advocaat
3 Wat voor praktijk?
4 Veel allochtone cliënten?
5 Hoe komt u aan die cliënten?
6 Waarom staat u ze bij?
7 Hoe verloopt de communicatie met die cliënt?
8 a) Maakt u gebruik van een tolk?

b) Hoe zijn uw ervaringen daarmee?
9 Heeft u ooit te maken gehad met een culturele zaak (dus een zaak waarbij de

culturele achtergrond van de verdachte een belangrijke cq opvallende rol
speelde)?

10 Zo ja: hoe raakte u bij die zaak betrokken?
11 Wie droeg het culturele aspect aan: u, of één van de andere procesdeelnemers?
12 Hoe werd daar op gereageerd door de OvJ of de rechter?
13 Is er voldoende ruimte in het Nederlandse strafproces om de culturele

achtergrond van de cliënt aan te voeren?
14 Waar moet volgens u de culturele achtergrond worden aangevoerd in het proces?
15 Wordt er in de opleiding voor advocaat (zowel de vaste beroepsopleiding als de

specialistenopleiding) voldoende aandacht besteed aan culturele achtergronden?
16 Stelling: een advocaat die de culturele achtergrond van zijn cliënt tijdens het

proces of op de zitting niet aanvoert, is een slechte advocaat. 
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Drie uitgewerkte interviewverslagen

Interview respondent 10
12 november 2002

1. Geboortejaar: 1959
2. Hoe lang al advocaat: 12 jaar
3. Wat voor praktijk: strafrecht en familierecht; verhouding 50-50.

4. Heeft u te maken met veel allochtone cliënten in uw praktijk?

Ja, ik schat tussen de 35 en 65%.

5. Hoe komt u aan uw cliënten?

Op dit kantoor doen drie advocaten vreemdelingenrecht en asielrecht. Daardoor komen
allochtone cliënten snel naar ons kantoor. Dat geldt vooral voor het familierecht. Voor
het strafrecht geldt dat ik de meeste cliënten via de piket krijg. Ik krijg ook wel cliënten
wanneer er sprake is van een strafzaak met meerdere verdachten. Ook via mond-op-
mond reclame krijg ik cliënten. Die werkt in het familierecht nog beter dan in het
strafrecht. Soms denken cliënten dat wanneer je in de piket een voorkeur uitspreekt voor
een bepaalde advocaat, je die ook moet betalen. Dat was vroeger wel zo, maar
tegenwoordig niet meer. De cliënten die ik heb, zijn van Turkse, Marokkaanse, Irakese
en Antilliaanse afkomst. Eigenlijk zijn alle allochtone groepen vertegenwoordigd. Het
is niet zo dat hier in de omgeving specifiek een bepaalde groep veel voorkomt. 

6. Hoe ervaart u de communicatie met de cliënten?

(Respondent denkt na). Ik merk dat mannen vaak wantrouwender zijn dan vrouwen,
misschien omdat ik een vrouw ben. Ze zijn gereserveerder. De strafklanten die ik heb,
zijn bijna allemaal mannen. De vrouwen die ik tegenkom in de strafpraktijk, zijn vaak
junkies of prostituees. Het wantrouwen geldt niet voor alle mannen. Aan sommige van
hen kun je merken dat ze liever een man als advocaat zouden hebben. Als ik dat merk,
vraag ik altijd of ze niet liever een andere advocaat willen. Dat doe ik altijd als ik het aan
het begin van een zaak merk. Dan draag ik de zaak over aan een mannelijke collega. Ik
heb wel graag dat de cliënt het zegt, dan dat hij mij houdt als advocaat en de
samenwerking er misschien onder te lijden krijgt. Je ziet het toch nog wel eens gebeuren,
met name door middel van invloed van de familie van de cliënt. De cliënt zit
bijvoorbeeld op het politiebureau en krijgt mij als advocaat toegewezen via de piket. Het
kan zijn dat hij daar geen enkel probleem mee heeft. Maar dat wordt anders zodra hij in
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een huis van bewaring terechtkomt en een deel van de bewonersgemeenschap daar gaat
uitmaken. Als de cliënt dan ook nog onervaren is met het strafrechtssysteem, kan hij
gemakkelijk beïnvloed worden door de medebewoners. 

Ik merk ook wel eens wantrouwen ten opzichte van mij als piketadvocaat. De cliënt
denkt dan dat ik een politieadvocaat ben. Of zijn familie denkt het en die gaat dan om
uitleg bellen, of vragen om een andere advocaat. Dat is een misverstand dat maar
moeilijk uit te roeien is. 

Als ik te maken krijg met dergelijk wantrouwen, leg ik altijd heel goed uit hoe het
Nederlandse strafrechtssysteem in elkaar zit. Ik leg uit dat ik onafhankelijk ben. Meestal
lukt het me nog wel om dat duidelijk te krijgen voor de cliënt die op het politiebureau
zit, maar vaak snapt zijn familie het dan niet. Je ziet dat bijvoorbeeld ook met een cliënt
die in alle beperkingen zit en geen contact mag hebben met zijn familie. Hij mag dan
alleen met mij, de advocaat, contact hebben. Daar merk je dan ook vaak dat de familie
het niet begrijpt. Als advocaat mag ik over een cliënt die in beperkingen zit, ook niet
veel informatie geven. Dat wekt wel eens argwaan bij de familie. Dit komt trouwens niet
alleen bij allochtone cliënten voor, ook bij autochtone. 

Die mensen zien jou als advocaat als verlengstuk van justitie. Het vertrouwen dat je
cliënt in je stelt, moet groeien. Dat geldt zeker voor een cliënt die voor het eerst met
justitie in aanraking komt. Met hem moet je het vertrouwen echt opbouwen. Ik leg altijd
mijn rol als advocaat uit. Ik vertel dat ik een beroepsgeheim heb. Vervolgens houd ik
mijn cliënt van alles wat in de zaak gebeurt op de hoogte. Ik stuur hem van alles een
afschrift. Ik zoek hem veel op in het huis van bewaring. Ik schrijf veel brieven. Kortom,
ik doe alles waaruit kan blijken dat ik betrokken ben bij de zaak. Ik vraag bijvoorbeeld
ook altijd direct of de familie gebeld kan worden, zodat ze op de hoogte zijn van het lot
van de cliënt en bijvoorbeeld een tas met kleren en toiletspullen kan komen brengen. Ik
zeg ook altijd tegen mijn cliënt wat ik doe in zijn zaak en ik kom alle afspraken na. Op
die manier probeer ik het vertrouwen van mijn cliënt te winnen.

Ik maak altijd gebruik van een tolk als mijn cliënt onvoldoende Nederlands spreekt.
Als een cliënt redelijk goed Nederlands spreekt, schakel ik pas een tolk in bij het
bespreken van het einddossier. Ik doe dat voor de zekerheid, zodat ik weet dat de zitting
goed is voorbereid. Mijn ervaring is dat de gang van zaken met betrekking tot tolken
goed is geregeld. Bijvoorbeeld op het politiebureau heb ik nog nooit problemen gehad
met het vinden van een tolk. 

Het gebeurt heel veel dat een cliënt wantrouwen heeft ten opzichte van een tolk. Ik
merk dat vooral als een cliënt behalve in een strafprocedure, ook in een
verblijfsvergunningprocedure is verwikkeld. Die cliënten hebben zoals dat heet een
belang. Een strafblad is heel bezwaarlijk voor een positieve beslissing op een
verblijfsvergunningprocedure. De cliënt kan dan bang zijn dat de tolk bepaalde
informatie doorspeelt, bijvoorbeeld over de verschillende namen die de cliënt gebruikt.

Ik heb ook een keer gemerkt dat de tolk verkeerd had vertaald, of dat mijn cliënt de
tolk verkeerd begreep. Ik heb de meeste ervaring met de rechtbank [plaats rechtbank] en
daar werken ze met vaste tolken. Die zijn echt perfect. Hier op kantoor gebruik ik vaak
een lid van de familie of een vriend van de cliënt om te tolken. Op het politiebureau
gebruik ik de tolkentelefoon. 

In asielzaken is het soms moeilijk om een tolk te vinden in de specifieke taal of het
specifieke dialect dat de cliënt spreekt. Ik moest eens een bepaalde Russische tolk
hebben en die was moeilijk te vinden. Maar het vinden van een tolk in de gangbare
dialecten is meestal geen probleem. 
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7. Heeft u in uw strafrechtspraktijk ooit te maken gehad met een zaak waarin de
culturele achtergrond van de cliënt een belangrijke rol speelde?

Ja. Het betrof een gelukkig gezin van Turkse afkomst: vader, moeder en 4 kinderen. Op
een gegeven moment ging het gerucht dat de een na jongste dochter door een Turkse
leraar seksueel zou zijn misbruikt. Van dat misbruik is aangifte gedaan en uiteindelijk is
de betreffende leraar ook veroordeeld. Hij ging in hoger beroep en werd bijgestaan door
[naam andere advocaat]. In hoger beroep werd hij veroordeeld tot het uitvoeren van een
werkstraf. Mijn cliënt was over de gang van zaken teleurgesteld, maar legde zich er bij
neer. Hij werd echter door zijn schoonfamilie onder druk gezet om de zaak door middel
van eigenrichting op te lossen. Mijn cliënt heeft dat niet gedaan en daarmee werd hij niet
meer voor vol aangezien door zijn familie. Hij werd vernederd door zijn echtgenote en
haar familie. Daarbij kwam dat hij een eenvoudige fabrieksarbeider was en veel minder
aanzien genoot in de Turkse gemeenschap dan de betreffende Turkse leraar. Vanuit de
Turkse gemeenschap wordt druk op mijn cliënt uitgevoerd om de aangifte tegen de leraar
in te trekken. Mijn cliënt had al zijn aanzien verloren, zowel binnen de Turkse
gemeenschap als ten aanzien van zijn vrouw en haar familie. Hij werd openlijk
vernederd en geslagen door zijn vrouw en zijn dochters. 

Het werd steeds erger en gewelddadiger. Op een gegeven moment zijn zelfs twee
zwagers van mijn cliënt naar hem toe gegaan en hebben zijn knieën kapot geslagen met
een mokerhamer. Er was op een gegeven moment een steekpartij. 

Uiteindelijk komt er een echtscheiding tot stand tussen mijn cliënt en zijn vrouw.
Moeder vertrekt dan met de dochters naar Turkije. Terug in Nederland blijven de
dochters hun vader beledigen. Op een gegeven moment slaan dan de stoppen door bij
mijn cliënt. Hij gaat naar de woning van moeder, waar de zaak escaleert. Er doet een
kind de deur open en mijn cliënt herkent dat kind niet. In huis werd hij niet serieus
genomen door zijn vrouw en dochters. Hij heeft toen zijn vrouw op de knieën gedwon-
gen en haar door het hoofd geschoten. De vrouw is daaraan overleden. Mijn cliënt is
veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf en tbs. 

Dit was het authentieke verhaal, zoals mijn cliënt dat aan mij verteld heeft. Hij heeft
zich zelf ook aangegeven bij de politie. De situatie was bij de politie ook bekend. Mijn
cliënt heeft tijdens het proces contact gehad met zijn zoon en met een zuster. Hij heeft
hen veel verteld, wat het bovenstaande verhaal bevestigde. 

Ik heb de toedracht tot het delict ook gebruikt in mijn verdediging. Ik vond dat er
geen sprake was van moord, maar van doodslag. De officier van justitie ging uit van
moord. Er is op de zitting uitgebreid stilgestaan bij de omstandigheden. De rechtbank
heeft ook laten meewegen wat er gebeurd is, daarvan ben ik overtuigd. De straf was
anders veel hoger geweest. Je krijgt normaliter veel meer straf als je je vrouw door het
hoofd schiet waar de kinderen bij zijn. Mijn cliënt heeft tbs gekregen vanwege het
recidivegevaar. Er waren redenen om aan te nemen dat hij zich zou richten op de familie
van zijn vrouw. Volgens mijn cliënt was zijn schoonmoeder de genius van het geheel.
Verder richtte zijn woede zich op de rest van de schoonfamilie en op de leraar. 

Ik heb geen gebruik gemaakt van een deskundige om mijn verdediging te
ondersteunen. Ik heb de verdediging zelfstandig vormgegeven. 

Ik had het in deze zaak niet zo getroffen met de officier van justitie. Hij benaderde
de zaak heel klinisch. De rechtbank deed dat heel anders en ik vond de behandeling ter
zitting dan ook heel plezierig. De hoogte van de straf viel me eerlijk gezegd nog wel
tegen. Ik had verwacht dat ze lager zouden uitkomen. Ik had verwacht dat ze moord niet
bewezen zouden achten. Dat achtten ze dus uiteindelijk wel bewezen, maar de rechtbank
begreep wel heel goed wat er gespeeld had. Dat kwam ook omdat ik bij de politie
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gegevens had opgevraagd met betrekking tot deze familie. Het bleek dat er heel veel
mutaties waren, want mijn cliënt had vaak aangifte gedaan van het geweld dat tegen hem
gebruikt was. Dat was dus niet zomaar een verzonnen verhaal van hem. Uit de mutaties
bleek dat het conflict al jaren speelde. Ik heb ze aan het dossier laten toevoegen,
waardoor de rechtbank een veel completer beeld kreeg van de zaak. 

Mijn cliënt was moe nadat het proces in eerste aanleg voorbij was. Hij heeft zes jaar
gekregen en al een tijd in voorarrest gezeten. Dat wil zeggen dat hij al vrij snel zou
kunnen beginnen aan zijn tbs. Daar zal hij dan waarschijnlijk wel vier tot zes jaar moeten
blijven. Kortom, er zat niet veel winst voor mijn cliënt in een hoger beroep. 

Tijdens de behandeling door de rechtbank was er extra beveiliging voor mijn cliënt
vanwege de bedreigingen die aan zijn adres waren gericht. Zijn zoon was op de zitting
aanwezig, evenals zijn zuster. 

Met betrekking tot de berichtgeving in de media kan ik volgende zeggen. Het
verslag in [naam lokaal dagblad] was perfect. Het was duidelijk dat de betreffende
journalist sympathie had voor mijn cliënt. Uit het stuk bleek heel duidelijk dat mijn
cliënt iemand was die helemaal gek was gemaakt. En dat het delict dan ook uiteindelijk
daar door was ingegeven. Ik ben als advocaat altijd erg terughoudend als het gaat om
belangstelling van de media. Vaak is het belang van je cliënt er namelijk niet mee
gediend. Wanneer er een advocaat in de media verschijnt, heeft dat ook vaak meer te
maken met ijdelheid van de advocaat dan met het belang van de cliënt. Je leest soms de
gekste dingen over een zaak in de krant. Daarom ben ik altijd heel huiverig om te praten.
Ik vind dat het beroepsgeheim gaat voor publiciteit. 

Ik heb behalve deze zaak, die echt een moordzaak was in familieverband, nooit iets
dergelijks gedaan. Ik heb wel een keer een ernstige bedreiging met mishandeling gehad
in een Turks gezin. Het ging om een Turkse man wiens vrouw hem had verlaten voor
een andere vrouw. Hij zag de kinderen die zij hadden niet meer. Hij is toen naar het huis
van zijn ex-vrouw gegaan en heeft daar huisgehouden. Hij heeft toen ook vrij lang
vastgezeten vanwege gevaar voor zijn omgeving. 

Verder heb ik te weinig grote zaken gedaan om iets te kunnen zeggen over
zogenaamde etnische profilering. Ik hen ook wel ervaring met woonwagenbewoners.
Mijn idee bij hen is dat zij redelijk goed mengen met de rest van de bevolking. Het klopt
dat ze een groot saamhorigheidsgevoel hebben en hun problemen graag in eigen kring
oplossen. 

8. Vindt u dat er in het Nederlandse strafprocesrecht zoals het er nu is voldoende
ruimte is om de culturele achtergronden van een cliënt aan te voeren?

Ja, bij de rechtbank [plaats rechtbank] en het hof zeker wel. Van andere gerechten weet
ik het eerlijk gezegd niet. Ik heb de meeste ervaringen in [naam plaats rechtbank]. 

9. Vindt u het de taak van de advocaat om de culturele achtergronden aan de rechter
uit te leggen?

Van de rechter mag je wat mij betreft verlangen dat hij de achtergronden van de
verdachte die voor hem staat, kent. Dat is een onderdeel van de algemene ontwikkeling.
Maar specifieke persoonlijke omstandigheden van de verdachte, die moeten wel expliciet
door de advocaat aangevoerd worden. Ik vind dat een rechter de algemene culturele
verschijnselen hoort te weten. 
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10: Vindt u dat er in de opleiding voor advocaten meer aandacht voor dit gebied moet
komen?

Ik denk dat er in de basisopleiding voor advocaten geen ruimte is voor deze specifieke
problematiek. Er worden wel her en der cursussen aangeboden voor strafrechtadvocaten
die veel allochtonen bijstaan. Die informatie komt naar je toe en die is heel goed. Je
krijgt bijna dagelijks wel een aanbieding voor de een of andere cursus. Dat wordt je echt
in de schoot geworpen en daar hoef je zelf niet achteraan. Dus wat mij betreft, hoeft er
in de opleiding niet speciaal aandacht aan culturele achtergronden besteed te worden. 

11: Stelling: een advocaat die de culturele achtergrond van zijn cliënt niet aan de
rechter uitlegt, is een slechte advocaat.

Ik ben het met de stelling eens. Maar ik wil een nuance aanbrengen. Stel: de rechter is
een beetje bekend met de culturele achtergrond. Dat noem ik basiskennis en daar ga ik
dan ter zitting ook niet op in. Maar als het gaat om specifieke, echt aparte dingen die
hebben geleid tot de daad, dan vind ik dat je die als advocaat naar voren moet brengen
en als verzachtende omstandigheden moet aanvoeren. 

Interview respondent 29
29 oktober 2002

1. Geboortejaar: 1965
2. Hoe lang al advocaat: 11 jaar.
3. Wat voor praktijk: alleen straf.

4. Heb je te maken met veel allochtone cliënten in je praktijk?

Daar heb ik nooit zo goed over nagedacht. Grosso modo is het merendeel van allochtone
afkomst, ik denk zo’n 70 %. Het merendeel daarvan komt uit Noord-Afrika, de kleinste
groep is die met een Surinaams/Antilliaanse achtergrond. Het grootste gedeelte van deze
cliënten krijg ik uit de piket. Ik heb een paar vaste klanten, dat zijn wat ik noem
‘Berberse hasjboeren’. Ik ben geen zogenaamde toptien-advocaat. Die top tien zegt
eigenlijk ook helemaal niet zoveel. Binnen het arrondissement ben ik een gerespecteerde
speler. 

Ik doe in mijn praktijk ‘alles wat beweegt’ dat wil zeggen, ik neem alles aan wat
zich aandient. Het aanbod komt op dit moment met name uit de allochtone hoek. Dat
komt ook doordat ik een algemene strafpraktijk heb. 

5. Hoe verloopt de communicatie met allochtone cliënten?

Op deze vraag is moeilijk een generaliserend antwoord te geven. Ik denk meer in termen
van zaken dan dat ik een algemene lijn kan ontdekken. In ieder geval geldt dat wat ik uit
een cliënt wil krijgen om een goede verdediging te voeren, ik er ook meestal wel uit
krijg, met of zonder tolk. Dus in die zin doen er zich geen problemen voor in de
communicatie. 

Ik maak met name gebruik van een tolk als een cliënt alleen Arabisch spreekt, want
mijn Arabisch is niet goed. Er zijn tolken met wie ik als advocaat graag werk en tolken
met wie ik minder graag werk. Het is wel te regelen om een tolk van je voorkeur te
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krijgen. In het oude wetboek van Strafvordering bestond er een mogelijkheid om een
tolk te wraken. Ik heb van die mogelijkheid overigens nooit gebruik gemaakt. Ik heb wel
eens een situatie meegemaakt waarin het met de tolken slecht liep. Dat was een Iranese
zaak. Hij speelde in Nederland. Er waren drie tolken bij betrokken die onderling ruzie
hadden. Er is toen een vierde tolk gezocht waarin de andere drie zich konden vinden.
Laatst heb ik in een Thaise zaak, die zich ook in Thailand afspeelde, ook te maken gehad
met een tolk die niet functioneerde. Daar werd toen een praktische oplossing voor
gevonden. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het niet goed functioneren van een tolk leidt
tot principiële bezwaren in een zaak. Als je er als advocaat direct op inspringt als je
vermoedt dat er problemen zijn, kan er vaak wel een oplossing worden gevonden. De
rechter heeft daar in het algemeen ook wel begrip voor.

Eén manier om erachter te komen dat een tolk zijn of haar werk niet goed doet, is
doordat een Nederlandssprekend familielid van de verdachte aan de bel trekt. Je kunt het
als advocaat ook merken als je cliënt tijdens de zitting heel andere dingen vertelt dan je
met hem of haar hebt doorgesproken tijdens de voorbereiding van die zitting.

Naar mijn mening is de taak van een advocaat dat hij het hele traject dat aan het
uiteindelijke onderzoek ter terechtzitting voorafgaat, uitlegt aan zijn cliënt. Ik teken voor
iedere cliënt, allochtoon of autochtoon, de zittingszaal uit. Vervolgens leg ik goed uit
wat er gaat gebeuren en wat de cliënt kan verwachten aan vragen. Ik ga er van uit dat
hoe meer mijn cliënt weet van wat er te gebeuren staat tijdens een zitting, des te beter hij
of zij ter plekke uit de voeten kan. 

Wat betreft het verwachtingspatroon van allochtone cliënten ten opzichte van
autochtone cliënten kan ik zeggen dat cliënten van allochtone afkomst vaak ervaringen
hebben met een land van herkomst waarin het rechtssysteem niet zo transparant is als het
onze. Het is soms moeilijk uit te leggen dat de informele weg in Nederland niet zo
gemakkelijk te bewandelen is. Het is hier eenvoudigweg niet mogelijk dingen even te
‘regelen’. Ik kom met deze verwachting overigens maar zelden in aanraking. 

Ik leg cliënten altijd de filosofie van het kantoor uit. Die komt er kort gezegd op
neer dat ik voor iedereen even hard loop, of hij nu betalen kan of niet. Ik heb wel te
maken gehad met wantrouwende cliënten als ik ze via de piketregeling toegevoegd krijg.
Ze denken dan dat een gratis advocaat nooit kan deugen. Ik laat dan altijd zo snel
mogelijk zien dat ik wel degelijk hard voor ze vecht. Dat doe ik bijvoorbeeld tijdens de
eerste zitting of bij de rechter-commissaris. De cliënt kan dan zien aan de manier waarop
ik mezelf presenteer, dat ik te vertouwen ben en dat ik mijn werk goed doe. Een cliënt
zei eens tegen mij dat hij bij mij het idee had dat ik echt mijn eigen zaak aan het doen
was. Dat had hij bij andere advocaten veel minder ervaren. Ik vond dat een groot
compliment. Het komt er al met al op neer dat je met je manier van presenteren
betrouwbaarheid moet uitstralen. Daarbij moet je steeds uitleggen wat je doet en waarom
je het doet. Het helpt ook om met de familie van je cliënt contact te zoeken en hun
vertrouwen te winnen. 

6. Heb je wel eens te maken gehad met een strafzaak waarbij de culturele achtergrond
van de verdachte een belangrijke rol speelde, in bijvoorbeeld de toedracht of het
motief?

Ja, ik heb daarvan twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld betreft een Marokkaanse man
die zijn 13- of 14 jarige dochtertje heeft gedood. Het tweede voorbeeld betreft een
Algerijnse man die zijn 5-jarige zoontje zou hebben gedood. In deze laatste zaak zat het
culturele aspect hem voornamelijk in het motief voor de moord, zoals dat door de
nabestaanden werd aangedragen. Een heel klein stukje van de culturele achtergrond van
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mijn cliënt is ook te vinden in de psychiatrische en psychologische rapportage die over
deze meneer is opgemaakt. In eerste aanleg is deze meneer veroordeeld tot 5 jaar
gevangenisstraf met tbs wegens doodslag. In hoger beroep werd hij veroordeeld wegens
moord en kreeg acht jaar en tbs. Ik vind dat de voorbedachte raad er met de haren is
bijgesleept door het hof. Ze hebben dat alleen aangegrepen om de straf te kunnen
verzwaren. Het enige bewijs ervoor was dat mijn cliënt zijn zoontje naar een afgelegen
plek had meegenomen en dat hij een mes bij zich had. Verder vond het hof een
aanwijzing voor voorbedachten raad dat de jongen met veertig messteken om het leven
is gebracht.

Het was moeilijk om met deze cliënt te communiceren, omdat hij een psychiatrisch
ziektebeeld vertoonde. Wat je overigens vaker bij Noord-Afrikanen ziet, is dat ze
moeilijk tot een bekentenis komen. Ze ontkennen vaak tegen de klippen op. Wat ik dan
zeg, is dat artikel 6 van het verdrag van [naam respondent] geldt: elke cliënt staat het vrij
zijn eigen zaak naar de kloten te helpen. Het alternatief dat ik zo’n cliënt bied, is dat hij
zich op zijn zwijgrecht moet beroepen. Ik moet als advocaat namelijk proberen de
bouwstenen van de verdediging veilig te stellen. Het kan voor de strafmaat positief zijn
dat een cliënt verantwoordelijkheid neemt voor wat er gebeurd is en als hij zijn
persoonlijke omstandigheden uitlegt. Vaak lukt het wel om hier met een cliënt in goed
overleg uit te komen. 

De nabestaanden van het slachtoffer in deze zaak gingen uit van moord. Volgens
hen kon mijn cliënt niet accepteren dat het kind geen islamitische opvoeding zou krijgen.
De man ging steeds meer richting fundamentalisme. Er was in zekere zin sprake van
godsdienstwaanzin. Hij zou het delict gepleegd hebben om zijn ex-vrouw te raken. 

Het openbaar ministerie heeft zich in deze zaak vooral op de voorbedachte raad
geconcentreerd, en niet zozeer op de culturele aspecten. Het komt wel enigszins terug in
de psychiatrische en psychologische rapportage, met name in het milieu-onderzoek. 

De zaak van de Marokkaanse vader was als volgt: er was sprake van een gezin uit
[woonplaats gezin]: vader, moeder en vijf of zes kinderen. De vader had moeilijkheden
met zijn dochtertje van 13 jaar. Hij vond haar veel te kwetsbaar en dat vertelt hij ook aan
de leerkrachten op haar school. Op een gegeven moment komt hem ter ore dat zijn
dochter met een jongen op de wc heeft gezeten op school. De vader vindt dat de school
hiertegen maatregelen moet nemen en zegt dat ook. Hij slaat helemaal door en het wordt
zelfs zó erg dat de vader een straatverbod wordt opgelegd voor de omgeving van de
school. Hij houdt het meisje op een gegeven moment ook thuis van school. Zij op haar
beurt is bang dat ze tijdens een vakantie in Marokko zal worden achtergelaten. Ze weet
dat dat met meer kinderen gebeurd is. De dochter is zo bang, dat ze van huis wegloopt.
Ze komt terecht in een islamitisch opvanghuis in [plaatsnaam opvanghuis]. Haar vader
traceert die verblijfplaats en gaat er heen. Op een gegeven moment ziet hij zijn dochter
daar lopen, met een jongen. Hij zet de auto neer, loopt op het meisje af en steekt haar
neer. Ze is dood. 

In een verklaring zegt de vader dat hij het mes toevallig bij zich had. Hij bekent en
zegt dat hij de situatie niet meer aankon. Wat betreft de culturele achtergrond van deze
zaak: ik heb gekozen voor de benadering dat de overtuiging van vader dezelfde was als
toen hij twintig jaar geleden uit Marokko kwam. Hij had nog steeds datzelfde normen-
en waardenpatroon. Je kunt het vergelijken met Nederlanders die in de jaren ’50 naar de
Verenigde Staten zijn geëmigreerd en de veranderingen hier ook niet kunnen bijhouden.
Aan deze Marokkaanse vader was de hele maatschappelijke ontwikkeling in Nederland
voorbij gegaan. Ik heb dit uiteengezet bij de strafmaat en het conflict ouder-kind
weergegeven. Bovendien was de reactie van de personen om mijn cliënt heen altijd
negatief voor hem. Dat zag je bijvoorbeeld met het straatverbod. Mijn cliënt werd steeds
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meer met zijn rug tegen de muur gedrukt. Hij voerde een strijd waarin hij geen
medestanders had. 

Ik heb het verweer op twee manieren onderbouwd: door middel van het boekje van
Karima Ouchan, ‘Nooit geschreven brief aan mijn vader’ en het proefschrift van mw. L.
Brouwer, getiteld ‘Meiden met lef’, dat gaat over Turkse en Marokkaanse wegloopsters.
De culturele component heeft in deze zaak enigszins verzachtend gewerkt. Mijn cliënt
heeft uiteindelijk 10 jaar wegens moord gekregen. 

Mijn ervaring is dat het Openbaar Ministerie in deze zaak stereotypen heeft
gebruikt. Zij gingen er van uit dat mijn cliënt een moslimfundamentalist was. De officier
van justitie in deze zaak bestempel ik als ‘LPF’achtig. Dat soort officieren doet altijd
ongenuanceerd. Dat is niet erg, dan heb je als advocaat iets te doen. Genuanceerde
officieren zijn veel gevaarlijker: ze laten veel minder ruimte over voor een verweer. 

De officier in deze zaak had geen oog voor de culturele achtergronden en de
speciale problematiek van vader en dochter. Volgens hem wilde de vader alleen maar in
extreme mate zijn zin aan zijn dochter opleggen. Als advocaat heb ik juist willen
uitleggen waarom mijn cliënt zich had gedragen zoals hij gedaan had. Naar mijn mening
kwam dat voor een groot gedeelte door zijn geconserveerde ideeën. Ik vond dat er een
weerwoord moest komen tegenover dat beeld van de doorgeslagen, dictatoriale vader.
Het was een man die zich langzamerhand geen raad meer wist en die nergens weerklank
vond. 

Ik heb ook nog geprobeerd een cultureel antropoloog in te schakelen als deskundige.
Ik had er ook één gevonden, maar ze wilde uiteindelijk niet, omdat ze dacht dat ze me
niet van dienst zou kunnen zijn in de verdediging. Mijn cliënt is wel onderzocht door een
Marokkaanse psychiater en zijn rapport bood een goede ondersteuning voor de
verdediging. 

7. Vind je dat er voldoende ruimte is in het Nederlandse strafproces om culturele
achtergronden aan te voeren?

Als advocaat ben je vrij om je verweren te kiezen, zolang ze natuurlijk zijn ingebed
binnen de grenzen van de betamelijkheid. Rechters zullen op de door de verdediging
aangevoerde verweren moeten reageren. Dat geldt niet alleen voor een beroep op een
strafuitsluitingsgrond, maar ook voor een strafmaatverweer. 

Ik heb nooit slechte ervaringen gehad met het voeren van verweren en het krijgen
van ruimte daarvoor. Deze zaak was de eerste in elf jaar praktijkervaring die duidelijk
een culturele achtergrond had. En mijn beroep op aandacht voor de culturele achtergrond
is dus enigszins gehonoreerd. 

8: Is het de taak van de advocaat om de rechter te informeren over culturele
achtergronden?

Hier moet ik even over nadenken. De rechter beschikt in zijn functie over juridische
kennis en alledaagse kennis. Daarbuiten wordt zijn kennis aangevuld door middel van
rapportages over de feiten en omstandigheden van de zaak en over de persoon van de
verdachte. 

Een belangrijk aspect aan de taak van de advocaat is, dat hij of zij zelfstandig met
informatie komt, die de rechter kan helpen bij het vormen van een oordeel over de zaak.
In het geval van de Algerijnse vader was het onmogelijk om de rol en de invloed van de
culturele achtergrond duidelijk te krijgen, vanwege het psychiatrische ziektebeeld van de
verdachte. Er was in het geheel niet met hem te communiceren en hij ontkende. Daarom
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was het niet mogelijk om een goede rapportage te maken.
Het is voor een advocaat vaak ook gevaarlijk om een cultureel verweer te voeren,

want met name bij levensdelicten waar het gaat om de vraag of er sprake is van
voorbedachte raad, geef je dan al aan wat het motief is. Dan geef je dus ook al snel de
voorbedachte raad prijs. Dat leidt dan weer tot een zwaardere straf voor de cliënt,
zwaarder dan wanneer je de culturele achtergronden bij de strafmaat zou aanvoeren. Dit
is überhaupt een lastige afweging in het Nederlandse strafprocesrecht: voer je je verweer
in het kader van artikel 350 Wetboek van Strafrecht, of doe je het bij de strafmaat. 

10 Stelling: de advocaat die de culturele achtergrond van zijn cliënt niet aanvoert in
strafverminderende zin, is een slechte advocaat.

Die stelling is te generaliserend. Je kunt dat zo niet zeggen. Je bent een slechte advocaat
als je niet hebt onderzocht of de culturele achtergrond een positieve bijdrage kan leveren
aan de uitkomst van het proces. Je mag als advocaat nooit iets aanvoeren dat ten nadele
is van je cliënt. Dan ben je pas een slechte advocaat. 

11 Zou er in de opleiding tot advocaat meer aandacht moeten zijn voor dit soort
vraagstukken?

Dat zou dan moeten in de specialistenopleiding. Persoonlijk vind ik die opleiding van
een slechte kwaliteit. Ze wordt georganiseerd vanuit de Orde en ze is echt verouderd. Er
zou inderdaad meer aandacht moeten komen voor zaken als cultureel verweer. De
mogelijkheden voor advocaten om een dergelijk verweer te voeren, worden ingeperkt
vanwege het huidige politieke gesternte. Daardoor wordt de culturele achtergrond een
strafverzwarende omstandigheid en dat mag natuurlijk niet. Maar het lijkt er
tegenwoordig wel op. 

Interview respondent 48 (fragment)
5 december 2003

I: Interviewer
R: Respondent

1. Geboortejaar: 1956
2. Hoe lang al advocaat: 15 jaar
3. Soort praktijk: uitsluitend strafzaken. 

I: Voordat we het gaan hebben over de culturele achtergronden in het strafrecht, wil ik
u vragen of u voor u zelf kunt formuleren wat uw visie is op de taak van de advocaat in
strafzaken.

R: Zoveel mogelijk de belangen van de cliënt behartigen. Los van de cultuur van de
betrokkene, als de cultuur in het belang van de betrokkene is, dan moet je daarvan ook
gebruik maken. Dat is mijn taak als advocaat. 

I: Heeft u in uw praktijk veel te maken met allochtone cliënten?

R: Ja hoor. Heel veel. Zestig, zeventig procent.
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I: En is dat ook meer geworden in de vijftien jaar dat u advocaat bent, of was dat altijd
al zo?

R: In mijn geval was het altijd zo. Omdat ik zelf van Turkse origine ben, had ik
vergeleken bij andere kantoorgenoten sowieso veel buitenlandse cliënten: veel
Marokkanen, Turken. Het kwam ook omdat ik toen nog een vreemdelingenrechtpraktijk
had. Dus dat trekt ook. 

I: Dan heb je sowieso buitenlandse cliënten, lijkt me. Maar ook dus omdat u zelf een
advocaat van Turkse afkomst bent; dat hielp ook mee wat dat betreft. Niet alleen Turkse
cliënten, maar ook Marokkaanse. 

R: Ja. 

I: Als we het hebben over de communicatie en dan met name met allochtone cliënten,
hoe ervaart u die?

R: Direct en in mijn geval is het natuurlijk wel handig dat ik direct met ze Turks kan
praten natuurlijk, als het Turkse klanten zijn. En een gesprek duurt ook niet zo lang: als
ik het via een tolk moet doen, dat duurt lang en dan heb ik geen garantie dat alles op een
juiste manier vertaald wordt. En je moet ook niet vergeten: je bent afhankelijk van de
kwaliteit van de tolken, wat dat betreft hebben advocaten een afhankelijke positie. En
een Turkse tolk, dat wil niet zeggen, net als een Marokkaanse tolk, die kan ook niet elke
Marokkaan bijstaan, want dan heb je weer Berbers en noem maar op. Dat moet je dan
goed uitzoeken.

I: Juist. Maakt u veel gebruik van tolken?

R: Ja hoor. 

I: En hoe is in het algemeen uw ervaring met tolken?

R: Het enige wat je wel doen moet, is extra tijd uittrekken. Het kost extra tijd. Normaal
gesproken, als je zelf zonder tolk naar een cliënt gaat, dan heb je zoiets van nou, dan
blijf ik drie kwartier of een uur bij een cliënt en dan heb ik alles besproken. Als je met
een tolk gaat, dan moet je zeggen, nou, dat wordt sowieso anderhalf, twee uur. 

I: Dus het kost extra tijd. Kost het ook moeite een geschikte tolk te vinden?

R: Ja. En in sommige talen heb je niet eens zoveel tolken. In het Chinees bijvoorbeeld
daar moet je soms wachten. En dat kan niet altijd. Dat is vervelend.

I: Als we het hebben over de communicatie niet alleen in de zin van taal, maar meer in
brede zin, heeft u wel eens te maken gehad met een verwachtingspatroon van een cliënt
wat anders was dan wat u als advocaat voor hem of haar kon doen?

R: Ja. Dat gebeurt meestal met buitenlandse cliënten die het Nederlandse rechtssysteem
niet kennen. Die gaan ervan uit dat het systeem van hun land van herkomst hetzelfde is
of vergelijkbaar als het systeem in Nederland. Bijvoorbeeld illegalen in het kader van
klachtdelicten of van geweldsdelicten. Dan hebben ze heel vaak zoiets van ja, de andere
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partij heeft de klacht al ingetrokken, waarom zit ik nog vast. Je moet ze dan extra
uitleggen dat in Nederland met name de positie van officier van justitie apart is en in
Turkije bijvoorbeeld officier van justitie toch wat afhankelijker is van de wens van het
slachtoffer, als ze niet verder willen, heb ik begrepen. Maar dat gebeurt wel en dat moet
ik echt uitleggen, dat er in Nederland zoiets is van dat je dan zo’n aangifte niet kan
intrekken. Tenminste, je kunt hem wel intrekken maar binnen een bepaalde termijn, maar
daarna intrekken wil niet zeggen dat de officier van justitie niet zou doorgaan met de
vervolging. Dus dat moet je goed uitleggen aan de cliënt en daar hebben ze ook
problemen mee. Zoiets van ja, hoe kan dat. In Turkije kan het wel, hier dan niet, hoezo
dan niet. Ze denken dat het recht overal hetzelfde is, dat het een soort uniform
rechtssysteem is dat overal hetzelfde is. En dan zeg ik ja, in Turkije is er een doodstraf,
in Nederland hebben we dat niet. Op die manier. En dan leg je uit dat overspel in
Nederland geen strafbaar feit is en in Turkije wel een strafbaar feit was. Dan kom ik met
een voorbeeld en dan begrijpen ze het ook wel. Nou ja, ze doen alsof ze het begrijpen,
maar of ze het echt begrijpen, dat weet ik niet. Dus van mijn kant leg ik het wel uit en
dat beschouw ik ook als mijn taak. En dat is ook nodig, want anders krijg je telefoontjes
van alle familieleden van ja, maar we hebben met de andere familie gesproken, ze zijn
zelf naar het politiebureau gegaan en ze hebben hun klacht al ingetrokken. Die manier.

I: Heeft u ooit in uw strafpraktijk te maken gehad met een zaak waarin de culturele
achtergrond van de cliënt een heel belangrijke rol speelde?

R: Ja. Wij hebben vroeger heel veel schakingzaken gedaan. En toen speelde de culturele
achtergrond wel een belangrijke rol. En eerlijk gezegd, het was voor ons ook niet
honderd procent duidelijk. Het was niet dat we dan zeggen die jongen heeft gehandeld
puur op grond van een culturele overweging en daardoor is zijn handelen niet strafbaar,
dat hebben we nooit gezegd, zo ver zijn we nooit gegaan. Dat zeg ik heel eerlijk. We
hebben wel de culturele achtergrond als strafverzachtende omstandigheid naar voren
gebracht, maar dat hoort sowieso bij elke strafzaak. Ik bedoel: cultuur hoort bij de
persoonlijke omstandigheden en de rechter moet eenmaal met de persoonlijke
omstandigheden van de dader sowieso rekening houden als het om strafoplegging gaat.
Toch?

I: En dat hoort daar net zo goed bij als iedere andere omstandigheid?

R: Ja. Juist.

I: Hoe kijken Turkse cliënten tegen u aan als advocaat? Wat ik me kan voorstellen is dat
een Turkse cliënt misschien van u een bepaald begrip of zo verwacht…

R: (maakt instemmende geluiden). In strafzaken werkt dat anders. In strafzaken zoeken
cliënten gewoon een goede advocaat. Dat ik Turk ben en ze weten dat [nam andere
advocaat] een betere naam heeft, gaan ze gewoon naar hem. Dus het gaat erom: die man
is een goede advocaat, zo simpel is dat. 

I: Heeft u meer voorbeelden van dat soort culturele achtergronden, zoals schaking, in uw
praktijk meegemaakt?

R: Ja, Turkse schaking hebben we meegemaakt en we hebben bijvoorbeeld ook de
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verbreking van een verloving. In Turkse kringen moeten alle kado’s bij een verloving op
een bepaalde manier teruggegeven worden en de familie van het meisje wilde dat niet
teruggeven. Daardoor hebben we steekpartijen en zelfs een keertje moord hebben
meegemaakt. En dat leg je dan wel uit, wat ik ook gezegd heb: dit is dan wel een soort
strafverzachtende omstandigheid. Niet meer dan dat. Dus dan leg je het alleen maar uit
als motief, en dan geef je een toelichting aan de rechtbank van luister even, het kan zijn
dat u dat niet helemaal begrijpt, maar ik zal het even uitleggen wat de reden is waarom
hij zo denkt en waarom hij zo gehandeld heeft. En daarbij zeg ik dan: dat is omdat ik
straks eigenlijk een soort strafmaatverweer zal voeren, om die reden wil ik dan alvast iets
over de Turkse cultuur op dit punt uitleggen. Dat doe ik wel. 

I: En hoe wordt daarop gereageerd door de rechter?

R: Nou, soms krijg je heel veel vragen, soms knikken ze ja en soms wordt er rechtstreeks
gezegd ‘wacht even. Praat u nu alleen over deze zaak of geldt dit in heel Turkije?’ En
dan zeg je nee, waar de cliënt vandaan komt. Dus dan krijg je dat soort vragen. Maar dan
zegt de rechter vervolgens: dat is wel fijn om te weten maar luister, we zijn in Nederland
en hier gelden de Nederlandse waarden en normen en de Nederlandse regelgeving. En
meneer woont al twee jaar, of twaalf jaar in Nederland en had zich al lang aan de
Nederlandse regelgeving of normen en waarden moeten aanpassen. Dat hoor je. 

I: En wat vindt u van dat argument?

R: Nou, kijk, ik denk dat de Nederlandse samenleving aan het veranderen is. Ik bedoel:
jij gaat op een gegeven moment toch de wetgeving een beetje aanpassen aan wat er in de
samenleving leeft. En dan heb ik zoiets van: ik zeg niet dat het nu allemaal maar van
rekening houden met de cultuur van de verdachte moet zijn, want dan moet je heel veel
vraagtekens zetten: in welke fase van het procesrecht moet je nu eigenlijk rekening
houden met cultuur? Moeten we dan zo ver gaan van luister even, bij ons is iets zo, dus
ik voel me niet echt strafbaar, moet dan cultuur een strafuitsluitingsgrond opleveren, een
rechtvaardigingsgrond opleveren? In welke fase moet je dan rekening houden met de
cultuur van de betrokken verdachte? 

I: Wat vindt u de beste?

R: Er zijn natuurlijk écht uitzonderingsgevallen van winti en noem maar op. Dan kun je
zeggen, dat is iemand die in Nederland, los van de winti, volledig ontoerekeningsvatbaar
is. Dan kun je ook niet zeggen van luister, zo iemand is strafbaar. Maar als iemand door
zijn geloof of zo, zodanig, die eigen wil niet goed kan bepalen, dan kun je zeggen, nou,
zo iemand is volledig ontoerekeningsvatbaar en dan ook niet strafbaar. Maar normaal
gesproken, voor mij hoort het bij de persoon van de dader. Dus daar moet je rekening
mee houden bij het bepalen van de straf. 

I: Dus niet als een strafuitsluitingsgrond, maar later in het proces bij de strafmaat, bij de
persoonlijke omstandigheden.

R: Ja. 

I: Vindt u het ook passen bij de taak van de advocaat als zodanig om dat te doen?
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R: Ja natuurlijk. Want kijk, je moet niet vergeten: als advocaat heb je een beter contact
met de samenleving dan als rechter of officier van justitie. Per definitie. Kijk, een rechter
ziet een verdachte alleen maar op de zitting. Die heeft nog nooit met een verdachte een
kopje koffie gedronken of gezellig over familieomstandigheden gesproken, of met buren
over wat ie allemaal gedaan heeft. En je hebt als advocaat sowieso een
vertrouwensrelatie met je cliënt. Die vertellen je meer. Je ontmoet ook cliënten niet
alleen op kantoor, maar op verschillende plekken, ook in het huis van bewaring, soms ga
je naar het café en daar komen klanten, noem maar op. Als advocaat heb je meer contact
en je weet meer van wat er in de samenleving leeft dan een rechter. Dan moet je als
advocaat dat soort dingetjes ook wel naar voren brengen.

I: Maar kan een rechter dat dan wel begrijpen?

R: Dat ligt aan de rechter. Sommige rechters begrijpen het niet. En er zijn ook jongere
rechters die echt alles weten en die begrijpen het ook. Hetzelfde geldt voor oudere
rechters met jongere kinderen Die weten meer van wat er in de samenleving gebeurt. 

I: Vindt u dat in de Nederlandse strafrechtspleging voldoende ruimte is om die culturele
achtergronden aan te voeren?

R: Nou, niet unaniem. De ene rechtbank houdt meer rekening met de culturele
achtergrond dan de andere rechtbank. Ik bedoel, wat vroeger misschien wel een
strafverzachtende omstandigheid was, nu is het misschien soms een strafverzwarende
omstandigheid. 

I: Vindt u het een goede ontwikkeling dat er soms strafverzwaring aan gekoppeld wordt?

R: Het kan. Het hoort bij het motief. Ik bedoel: je hebt bijvoorbeeld verschillende
moorden. Een afrekening in het criminele milieu levert een andere motivering, een
andere straf op dan een moord in het kader van een relatie. Dus het kan. Sommige
omstandigheden leveren een zwaardere straf en wat mij betreft, cultuur moet ook soms
wel strafverzwarende omstandigheden opleveren, als er daartoe aanleiding is. 

I: Is er in de opleiding tot advocaat aandacht voor culturele achtergronden in het
strafrecht?

R: Nee. Tijdens de rechtenstudie wordt absoluut geen aandacht besteed aan de culturele
achtergrond van de verdachte. Dat moet je in de praktijk leren. Ze kunnen misschien wel
zoiets maken, een apart vak over bijvoorbeeld psychiatrie en iets met cultuur. Dat zou
wel een verrijking zijn van de rechtenstudie. 

(…)

I: Ik wilde graag afsluiten met een stelling en dat is een uitspraak die ik heb gehaald uit
een gesprek met een andere advocaat, eerder in mijn onderzoek, en die zei op een
gegeven moment een advocaat die niet de culturele achtergrond van zijn cliënt aanvoert,
in positieve zin, begreep ik van hem, die is een slechte advocaat. 

R: Ik ben het er niet mee eens, want ik bekijk het per zaak. Als ik weet dat de culturele
achtergrond van de cliënt op dat moment met die betreffende rechtbank met die
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betreffende voorzitter een strafverzwarende omstandigheid zijn, dan zeg ik het niet. Dan
overleg ik ook met de cliënt. Bij deze rechtbank dit verhaal naar voren brengen, dan
adviseer ik soms de cliënt juist dat hij niets moet zeggen. Het gaat om het belang van
mijn cliënt. Het is niet zo dat de culturele achtergrond altijd een strafvermindering
oplevert. Nee, daar pas ik wel voor op. Ik heb een zaak gedaan van een jongen, bijna
achttien, die heeft zijn oom in stukken gesneden omdat die oom tijdens een ruzie met de
vader van die jongen tegen de vader van die jongen heeft gezegd ‘ik neuk je vrouw’.
Nou ja, dat is een hele zware belediging, dat weet ik uit Turkije. Maar die jongen was
illegaal, de vader was illegaal, dat was een probleem. Toen heb ik dat culturele verweer
juist niet gedaan. Ik deed het juist op een andere manier: een jongen die tot zijn
achttiende illegaal in Nederland is, die mist zijn moeder. En op dat moment hoort hij
iemand zijn moeder beledigen, en ik heb ook niet gezegd wat die ander gezegd heeft. Ik
zeg: op dat moment sloegen waarschijnlijk bij hem de stoppen door. Ach, dan ben je nog
steeds kind weet je wel, en het gaat om een moeder en die jongen, en ik kon ook laten
zien dat die jongen een keer in de week een brief schreef aan zijn moeder. Dus op die
manier heb ik het gedaan: het had ook een Nederlands kind kunnen zijn. Op die manier.
Maar geen woord over de Turkse belediging. Toen is het voor hem heel goed afgelopen,
heel goed zelfs. Terwijl de officier van justitie de toepassing van volwassen strafrecht
vroeg en acht jaar gevangenisstraf had geëist, heeft die jongen op basis van
jeugdstrafrecht detentie gekregen en hij is op zijn 21ste vrij gekomen. En bewust juist in
dat geval heb ik dat culturele niet naar voren gebracht.

I: Want u was bang dat dat misschien een strafverzwarend effect zou hebben?

R: Juist. Want weet je, cultuur is dan ook een beetje bewust handelen. En ik wilde ook
zeggen: die jongen is zich nog niet bewust van zijn cultuur: hij was achttien, nog niet
gevormd. En als je dan nog over cultuur praat, dan zeg je eigenlijk: die jongen is
volwassen en hij heeft een cultuurbesef, hij heeft een besef van bedreiging, noem maar
op. Dus soms doe ik het wel en soms doe ik het niet. Laatst had ik bijvoorbeeld een
Turkse meneer, die heeft zijn dochter van zestien gestoken met een mes. Omdat ze rookt
en in de weekends naar de disco gaat met een Nederlands meisje, en de vader wil dat
niet. Op een gegeven moment kwam de dochter om vier uur ’s nachts thuis en vader zat
op haar te wachten. De moeder kwam er nog tussen, maar het meisje is wel gestoken, en
ze heeft aangifte gedaan. In die zaak heb ik heb ik ook geen woord over de culturele
achtergrond gezegd, geen woord. 

I: En hoe heeft u het dan gedaan?

R: Nou, ik heb bewust gezegd dat zij, ook al is het op een late leeftijd, nog steeds een
beetje aan het puberen was. Dus ik zei: het was wel een botsing, maar ik heb helemaal
geen culturele dingen gezegd.

I: Gewoon een botsing ouder-kind, wat altijd kan gebeuren…?

R: Ik heb het ook tegen de cliënt gezegd: je mag het zelf weten. Als advocaat moet je
natuurlijk ook oppassen, je kunt een cliënt wel wat adviseren, maar je kan nooit echt een
verklaring in zijn mond leggen. Hij zei toen iets in de trant van ‘maar bij ons in Turkije
is dit heel normaal. Een dergelijk meisje wordt dan juist extra gestraft en de vader krijgt
een onderscheiding.’ Ik zei: ‘dat ga ik niet zeggen’.
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I: Maar de cliënt is daar dan heel erg van overtuigd, die wil dat heel graag zeggen.

R: Ja, maar dan praat ik daar met hem over, van hoe dat in Nederland werkt. En soms
zeggen ze dan nou ja, goed, jij bent toch in de Nederlandse cultuur, jij weet wat de
Nederlandse rechters denken, als jij denkt dat het goed is, dan zeg ik het niet. Soms
gebeurt dat ook wel. Soms leggen ze zich erbij neer maar niet altijd. Ik had een keer een
Turkse cliënt wiens dochter een relatie had met een jongen in Turkije. Vader wilde er
absoluut niets van weten, hij vond de familie van die jongen niet geschikt. Toen hebben
de jongen en het meisje zogenaamd een ontvoering in scène gezet. Zij werd zogenaamd
op straat zomaar ontvoerd, tegen haar wil. Vader heeft na bemiddeling door familieleden
gezegd dat hij met het stel wilde praten. Hij had ze bij hem thuis uitgenodigd. Hij gaat
naar de slaapkamer, pakt een vuurwapen en heeft in zijn eigen woonkamer die jongen
van achttien doodgeschoten. Ik was zijn advocaat en hij zei tegen mij: ‘In Turkije krijg
je geen straf, want hij heeft mijn dochter ontvoerd. Dit is gewoon de familie eer, ik heb
mijn eer gezuiverd.’ Dan krijg ik wel kippenvel als iemand zo praat. Op de zitting heb
ik gezegd dat het verhaal van mijn cliënt was dat zijn dochter tegen haar wil ontvoerd
was. En die meneer heeft zes jaar gevangenisstraf gekregen, de eis was twaalf jaar. Hij
was heel kwaad op mij. Hij is in hoger beroep gegaan met een andere advocaat, want in
zijn beleving was het zo dat wat hij gedaan had, geen strafbaar feit was. Hij heeft in
hoger beroep negen jaar gekregen. Van dat verhaal heb ik een paar nachten niet
geslapen. Dat heeft zo’n indruk gemaakt, met name omdat het een jongen van achttien
was. 

I: Maar toch heeft u hem bijgestaan.

R: Ja, natuurlijk. In die zaak heb ik wel een beroep gedaan op de culturele achtergrond.
Omdat vader nog in Turkije leefde. Mijn overtuiging was dat die man dat niet zei omdat
hij dan strafvermindering kan krijgen, maar die man leefde in Turkije. Hij kon
nauwelijks lezen. Ik heb een paar artikelen uit het Turkse wetboek van strafrecht
gekopieerd en aan hem gegeven en gezegd: ‘lees hier wat je in Turkije zou krijgen. Jij
zegt dat je geen straf zou krijgen, je krijgt bijna twintig jaar.’ Ik heb alles geprobeerd,
maar ik kon het niet uit zijn hoofd praten. Voor hem was het echt een recht dat hij had.
Ik heb later nog vaak aan die zaak terug gedacht. Heel vaak heb ik tegen mensen gezegd,
als ze bij me kwamen en zeiden: ‘ja, maar bij mij in Turkije…’, heel vaak heb ik dan
tegen ze gezegd ‘zoek maar een andere advocaat’. Als zo iemand zo tegen beter weten
in volhoudt, dan denk ik: ‘ach man sodemieter op. Zoek maar een andere advocaat.
Alsjeblieft, zoek een betere.’ Zo doe ik dan wel. Maar ja, nu heb je dan wel een positie
waarin je dat kunt doen: ik heb genoeg zaken.
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